
با وجود بیابان ها و کویرهای وسیع
مواد مخدرابزار دشمنان برای نابودی 

سرمایه انسانی 2
 فعالیت بسیجیان

4 درفرهنگ سازی مصرف آب  2
تولید مجموعه 40 قسمتی با 

مضمون قوم بختیاری

4

تشکیل سازمان گردشگری 
اصفهان در آینده نزدیک

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان از تشکیل سازمان 
گردش��گری ش��هرداری اصفهان در آین��ده ای نزدیک 

خبر داد.
رضا امینی در بازدید اعضای این ش��ورا از آثار فرهنگی، 
تاریخی کالن شهر اصفهان، این شهر را یکی از قطب های 

گردشگری بیان و اظهار کرد: چهارمین...

اجرای طرح پابند الکترونیکی 
برای 100 نفر از محکومان

هشدار درباره سایت هاي 
شرط بندي فوتبال

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان با اشاره به 
کاهش زمان رس��یدگی ب��ه پرونده ه��ای قضایی در 
قسمت های مختلف دادگس��تری بیان داشت: اکنون 
زمان رس��یدگی به پرونده های کیفری ب��ه  12 روز، 
تجدیدنظر سه روز، محاکم حقوقی پنج روز، محاکم 
جزایی 9 روز، محاکم بخش 15 روز، محاکم خانواده 
پنج روز، شعب دادستانی دو روز و شعب انقالب یک 
 روز کاهش داش��ته است.وی با اش��اره به این که تنها

 17 درصد از پرونده های استان اصفهان...

سرپرس��ت پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان 
اصفهان با هش��دار درخصوص س��ایت هاي شرط بندي 
فوتبال، گفت: تعدادي از این سایت ها شناسایي و مسدود 
و همچنین عوامل آن نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایي 
شده اند.سرهنگ مرتضوي ابراز داش��ت: باتوجه به ادامه 

مسابقات جام جهاني و حساس شدن..

3

3

3

3 6

4

مسؤول کمیسیون خدمات و تجارت اتاق بازرگانی استان:

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

افتتاح فاز نخست بندر خشک اصفهان 
تا پایان سال

مسؤول کمیسیون خدمات و تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: 
احتمال دارد فاز نخست بندر خشک اصفهان تا پایان سال جاری افتتاح شود 

و به بهره برداری برسد.
سال گذشته خبری مبنی بر استقرار بندر خشک در استان اصفهان منتشر 
و مقرر شد در یکی از مناطق استان این بندر احداث شود. در این خصوص 
اقداماتی از قبیل شرکت مسؤوالن استان در جلسات متعدد با استانداری و 
مکاتبات متعدد با گمرک ایران و سایر مراجع ذی ربط، اخذ مجوز به شماره 

۴9729/۴۴۳۶۰ به تاریخ 2۸ اردیبهش��ت س��ال 92 در سفر دور چهارم 
هیات دولت گذشته به اصفهان در خصوص ایجاد بندر خشک در منطقه 
محروم شرق اصفهان )سجزی( با سرمایه گذاری و سیاست گذاری و حمایت 
بخش خصوصی، برگزاری جلسه در اتاق بازرگانی اصفهان و تفویض اختیار 
و تشکیل دبیرخانه بندر خشک زیرنظر رییس کمیسیون تجارت استان و 
بررسی شرایط الزم برای بندر خشک زیر نظر کمیسیون مربوطه، انجام شد. 

بندر خشک اصفهان در زمینی به مساحت 15۰۰ هکتار احداث...

نوید حاج بابایی  مسؤول اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان می گوید، شبکه راداری کشور از سال های پیش تعریف شده که در کدام استان ها ایجاد شود.
تا کنون شش استان کشور در این زمینه تکمیل شده، اما استان اصفهان همچنان از شبکه راداری بی بهره است و جانمایی ساختمان هوانوردی در حبیب آباد 
نزدیک فرودگاه شهید بهشتی مشخص شده، اما اقدام اجرایی صورت نگرفته است.  وی افزود: استان اصفهان جزو استان های در اولویت رادار هواشناسی است 

اما فاز نخست آن در استان هایی است که محل ورود سیستم... 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: واقعیت این است که پس از این که 
به جام جهانی صعود کردیم، همه جوره خواسته درونی خود را که در ایران 
باشم، ابراز کردم، اما حتی مذاکرات را هم قطع کردند و فکر هم نمی کردم 

این گونه مرا بازی بدهند.
کارل��وس ک��ی روش در خص��وص آخری��ن ش��رایط ای��ران پ��س از 
شکس��ت مقابل آرژانتین اظهار داش��ت: خوش��بختانه بع��د از 2 بازی 

س��خت با توجه ب��ه آماده س��ازی مص��دوم نداری��م و تم��ام بازیکنان 
آم��اده هس��تند. مطمئن��ا بازیکن��ان از لح��اظ روحی پ��س از باخت 
 ب��ه آرژانتین کمی عصبی هس��تند و ری��کاوری روحی آنها س��خت تر

 شده است. س��رمربی تیم ملی در مورد این که توقعات باال رفته، عنوان 
کرد: هیچگاه به دنبال باال بردن توقعات نیستیم، بازی به بازی برای بهتر 

شدن وارد میدان می شویم...

هواپیماهای باالی 20 سال بازنشسته 
شدند 

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری از ممنوعیت پرواز هواپیماهای باالی 2۰ سال در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: در بین 12 کش��ور منطقه، ایران جزو شش کشوری است که سوانح 
مرگبار هوایی داش��ته اس��ت.علیرضا جهانگیریان  معاون وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه 
نخستین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی در جمع خبرنگاران از طراحی مشوق هایی برای 
اقدام نوسازی ناوگان از سوی شرکت های هواپیمایی گفت و اظهار کرد: طبق دستورالعملی که 

4ابالغ رسمی آن به زودی انجام می شود به منظور پیشگیری از سوانح...

اصفهان شهر بدون رادار
کم خوری و 
کاهش وعده های 
غذا برای سازش 
بدن با ماه رمضان

س آرشیوی 
]عک
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آگهی  مزایده عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

 نوبت دوم

م الف   6416

شركت گاز اس�تان اصفهان در نظر دارد اموال و كاالی س�الم مازاد و اسقاط كه ش�امل لوله و اتصاالت پلی اتيلن ، لوله و اتصاالت و شير 
آالت فلزی ضايعاتی در س�ايز های مختلف ، فيلتر 6،4،3،2،1 اينچ در كالسه های مختلف تلس�كوپی ، فوت پيس ، شير پياده رو، آهن 
آالت و لوازم اداری می باش�د را از طريق مزايده عمومی به فروش برس�اند لذا چنانچه اش�خاص حقيقی و حقوقی ك�ه تمايل به خريد 
كاالی مذكور را دارند دعوت بعمل م�ی آيد جهت دريافت مدارک مزايده از روز ش�نبه م�ورخ 93/4/7 لغايت روز چهار ش�نبه مورخ 
 93/4/18 به س�اختمان مركزی قديم ش�ركت گاز اس�تان اصفهان واقع در چهار باغ باال  مقابل مجتمع پارک ، امور قرار دادها مراجعه

 نمايند .        
   کد فراخوان : 1365113

  مناقصه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه پايگاه اط�الع رس�انی الكترونيك�ی ش�ركت  گاز اس�تان اصفهان به
 آدرس. WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir .www.shana.irيا با شماره تلفن های 5 - 6271031 3- 031 

امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

1/307/099/42965/354/000جاریعملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان 93-2-141

3/846/966/120160/000/000جارینگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان 93-2-142

1/294/432/06865/000/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار93-2-143

2/783/271/000127/500/000جاریعملیات  خدمات مشترکین منطقه  شش شهر اصفهان 93-2-144

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/14 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/15 
دريافت اسناد :سايت اينترنتی 

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
 شرکت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( ثبت 12 

و شناسه ملی 10860190909 

آگهی فروش باغ

اطالعیه 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

تلفن تماس : 09366898244

هیئت مدیره 

بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شركت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت كه  
راس ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 93/4/22 در محل شركت كيلو متر 10 جاده اصفهان تهران روبروی نيروگاه فرعی  شماره 36 تشكيل ميگردد 

. حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش های هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانونی 
2- بررسی عملكرد و اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالی منتهی به 1392/12/29 

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شركت برای سال مالی 1393 
4- تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت سال مالی 1393 

5- انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت 
6- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی می باشد 

به اطالع همشهريان گرامی به ويژه ساكنين  اطراف فرودگاه شهيد بهشتی ، ش�هيد بابايی و روستای هولنجان می رساند خطوط 230 كيلو ولت 
جديد  احداث ارتباطی پستهای 230 كيلو ولت نقش جهان و آبشار به پست 400 كيلو ولت سپاهان برقدار گرديده است . لذا از ساكنين محترم اين 

مناطق درخواست ميگردد از نزديک شدن به اين خط خود داری فرمايند . 

باغی با حدود 800 متر مربع ماشين رو با در و ديوار، در ختهای مختلف  در 
زرين شهر بفروش می رسد 
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سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد 
بهره برداری برخی از مس�تحدثات مجتمع ورزش�ی بهتوانی غدير واقع در خيابان عالمه 
امينی - مجموعه فرهنگی تفريحی باغ غدير ش�امل : 1- اتاق تريا قس�مت آقايان2-اتاق 
تريا قسمت بانوان 3- اتاق ماس�اژ قسمت آقايان 4- اتاق ماساژ قس�مت بانوان 5- سالن 
ايروبيک 6- يک باب سالن ماساژ درمانی با دسترسی مجزا به محوطه باغ غدير 7- سالن 
بهتوانی بانوان را به صورت اجاره ماهيانه از طريق مزايده به متقاضيان دارای شرايط موجود 
در مدارک مزايده واگذار نمايد ، لذا متقاضيان می توانند از تاريخ 93/3/28 تا پايان وقت 
اداری مورخ 93/4/9 اقدام به واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه تهيه اس�ناد مزايده در 
وجه حساب جاری سيبا بشماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه اصفهان ) قابل 
پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و به دفتر سازمان واقع در خيابان آمادگاه - روبه 
روی هتل عباسی - مجتمع عباسی - طبقه همكف - واحد 107 مراجعه نموده و اسناد مزايده 

را دريافت نمايند. تلفن تماس 32211442-32225535 
1- متقاضی بايد كليه مجوزات و همچنين توان و تجربه كافی را دارا باشد 

2- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخ 93/4/12 ميباشد .
3- پيشنهادات در تاريخ 93/4/14 بازگشايی می شود . 

4- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می شود. 
5- هزينه انتشار آگهی بعهده برنده مزايده است . 

آگهی مزایده 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت  دوم 

ایران -  بوسنی
20:30

فکر نمی کردم اینگونه مرا بازی دهند

امشب؛ 90 دقیقه حماسه



اخبار کوتاهيادداشت

برگزاری سلسله نشست های فرصت 
تاريخی انقالب با حضور مهدی چمران

خان��ه انقاب اس��امی و والی��ت اصفه��ان، دومین دوره سلس��له 
نشست های فرصت تاریخی انقاب) فتا( را با موضوع مدیریت جهادی 
برگزار می کند. اولین نشس��ت دیروز با حض��ور محمد خوش چهره، 
کارشناس مسایل اقتصادی با موضوع »فرهنگ جهادی، مسیر تحقق 

اقتصاد مقاومتی« برگزار شد.
 در این سلسله نشست ها، نشست مهدی چمران رییس شورای عالی 
استان ها و عضو شورای اسامی شهر تهران با موضوع شهید چمران 
اسطوره جهادی، امروز س��اعت 18 در محل خانه انقاب اسامی و 
والیت تشکیل می ش��ود. این نشست با هدف آش��نایی نسل جوان 
با بینش والیی و انتقال بینش انقابی و اس��امی ب��ه جوانان برگزار 
می ش��ود.پیش از این نشس��ت فرصت تاریخی انقاب اسامی)فتا( 
از سوی خانه انقاب اس��امی و والیت با حضور چهره های مختلف 

کشور برگزار شده بود.

 گردهمايي جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس شهر زازران

به منظور تجلیل از رش��ادت ها و جانبازي هاي رزمندگان اسام در 
طول هشت سال دفاع مقدس ، گردهمایي جانبازان  هشت سال دفاع 
مقدس  شهر زازران  با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
فاورجان،حجت االسام والمسلمین موسوي رییس دادگاه انقاب 
ش��هرکرد  و جمعي از خانواده ها ي معزز شهدا و ایثارگران در محل 
مسجد جامع این شهر برگزار شد. سرهنگ  حجت اهلل صفرپور در این 
گردهمایي ضمن گرامیداشت رشادت ها و ایثارگري هاي رزمندگان 
اسام در دوران دفاع مقدس ، از جانبازان به عنوان طایه داران صبر، 

ایثار و شهداي زنده یاد کرد. 
وي همچنی��ن مطالب��ي را در خصوص اوض��اع سیاس��ي جهان و 
منطق��ه  مطرح نم��ود وبر هوش��یاري بس��یجیان و ض��رورت زنده 
 نگهداش��تن ارزش ه��اي دوران دف��اع مق��دس  و پی��روي از 
رهنمود هاي مقام معظم رهبري  و همچنین عملیاتي کردن اقتصاد 

مقاومتي با همت جهادگونه تاکیدکرد.

 داعش جريان آمريکايی جديد
 در منطقه محسوب می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ش��ورای اسامی گفت: داعش 
یک جریان آمریکایی جدید بوده و اصوال وقتی تاریخ مصرف گروهی 
تمام می شود آمریکا گروه دیگری را که معجونی از صهیونیست، قطر، 

کویت و پول های عربستان است، به کار می گیرد. 
حسن کامران پیرامون اتفاقات رخ داده در عراق و جنایات نیروهای 
داعش در این کشور، اظهار کرد: داعش یک جریان آمریکایی جدید 
است که آنها را درحالی که هم ضد س��نی و هم ضد شیعه و هم ضد 
بش��یرت هس��تند، به کار می گیرد. وی با بیان این که اینها جریان 
خبیث و آلت دس��ت صهیونیس��ت ها هستند، خاطرنش��ان کرد: 2 
میلیون نفر از مردم عراق به صورت خود جوش برای مبارزه با داعش 

اسم نوشتند و نیاز به کمک کشور دیگری نیز ندارند.
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معاون دیپلماسی رسانه ای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب شد.2
سید محمد علی حس��ینی از س��وی محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به سمت مش��اور وزیر و معاون 

دیپلماسی رسانه ای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب شد.

استاندار اصفهان گفت: مواد مخدر یکی از دغدغه های اصلی 
 مدیریت در این اس��تان است. رس��ول زرگر پور در نشست 
هم اندیش��ی صیانت از بانوان اس��تان در برابر اعتیاد که به 
ریاست استاندار و با حضور زهرا بنیانیان مشاور دبیر کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در امور زنان و خانواده و جمعی از بانوان 
کارشناس و مسؤول اس��تان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد 
دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه با مواد مخدر رویکردی 
اجتماعی و فرهنگی اس��ت. با توجه به تغییر رویکرد دولت 
تدبیر و امید در مقابله با اعتیاد به سمت برخورد اجتماعی، 
فرهنگی با این مساله، نقش خانواده ها و سازمان های مردم 
نهاد بسیار پررنگ تر از گذش��ته خواهد بود. وی با اشاره به 

مجموعه ظرفیت ها و پتانس��یل های اس��تان و در کنار آن 
مش��کات و چالش هایی که در استان با آن مواجه هستیم، 
مبحث مواد مخ��در را یکی از دغدغه ه��ای اصلی مدیریت 
استان عنوان کرد. زرگر پور تاکید کرد: در استانی همچون 
اصفهان با مردمان��ی متدین، والیتم��دار، معتقد به اصالت 
خانواده و با پایگاه تمدنی قوی در جهان اسام، مصرف مواد 
مخدر به هیچ وجه قابل درک، قابل فهم و پذیرفتنی نیست.

وی اظهار داش��ت: دشمن در تاش اس��ت از مواد مخدر به 
عنوان بای خانمان س��وز که هم به عنوان یک ابزار تجاری 
پرسود و هم به عنوان یک ابزار سیاس��ی کارآمد در جامعه 
نشر پیدا می کند، به اهداف ش��وم خود دست یابد. استاندار 

اصفهان با بیان این که مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای 
نابودی باالترین سرمایه یعنی نیروی انسانی و به ویژه نسل 
جوان از سوی دشمنان به کار گرفته می شود، تاکید کرد: ما 

باید هوشیارانه با این مساله برخورد نماییم.
رییس ش��ورای هماهنگی مواد مخدر اس��تان خطر پایین 
آمدن سن ابتا به مواد مخدر و همچنین افزایش نرخ ابتای 
زنان به اعتیاد را دغدغه ای جدی دانست که باید دالیل آن 
توسط کارشناسان بررسی شود. وی افزود: باید خانواده ها را 
به عرصه مبارزه با مواد مخدر وارد نموده و رویکرد اجتماعی 
امر مبارزه را در جامعه تقویت ک��رد و همچنین از ظرفیت 
 خیریه ها، تش��کل ها و رس��انه ها در این خصوص بهره برد. 
زرگر پور عن��وان کرد: با توجه به این که پایین آمدن س��ن 
ابتا به مواد مخدر ب��رای خانواده ها به ی��ک دغدغه جدی 
تبدیل شده اس��ت، ضرورت دارد مراکز آموزشی همچون 
دبیرس��تان ها و دانش��گاه ها به اطاع رس��انی و آگاه سازی 
نوجوان��ان و جوان��ان، توج��ه جدی داش��ته باش��ند. وی 
نقش تش��کل های مردم��ی را در امر کمک ب��ه جلوگیری 
از ناهنجاری ه��ا مهم توصیف ک��رد و خاطرنش��ان کرد: با 
اس��تفاده از ای��ن ظرفیت ش��اهد پیش��رفت و موفقیت در 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی و مقابله با پدیده خانمان سوز 
 خواهیم بود. مدیر ارشد استان نقش تشکیل این نشست را 
هم فک��ری با کارشناس��ان و بانوان مس��ؤول در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی به لحاظ اش��راف بیشتر آنان بر مسایل 
خانواده و بانوان عنوان و در پایان بر لزوم تش��کیل کارگروه 
ویژه جهت بررسی شیوه های علمی مقابله با پدیده اعتیاد 
بانوان تاکید کرد. وی اظهار داش��ت: موفقیت در امر مبارزه 
با مواد مخدر نیازمند عزم جدی و همت همگانی و اهتمام 

خانواده ها و تشکل های اجتماعی و فرهنگی است.

معاون تش��کل های مردمی س��تاد احیای امر به معروف 
و نهی از منک��ر شهرس��تان اصفهان گفت: ه��م زمان با 
سالروز دستور کش��ف حجاب به دستور رضاخان ملعون، 
مانور تذکر لسانی آمران به معروف اصفهان با حضور این 

عامران برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی ستاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر شهرستان اصفهان، حجت االسام محمد مطهرخو 
اظهار کرد: با همت و تاش معاونت تشکل های مردمی و 
معاونت س��ازمان های انتظامی و قضایی این س��تاد و نیز 

همراهی نیروهای مردمی، در معّی��ت و همکاری پلیس 
امنیت اخاقی شهرس��تان اصفهان، مانور تذکر لس��انی 
 در س��الروز صدور دس��تور کش��ف حجاب، ب��ا موفقیت

 برگزار شد.
وی افزود: هم زمان با اعام عناصر ضد انقاب و مخالفان 
خارج نش��ین نظام مقدس جمهوری اس��امی مبنی بر 
اعام کش��ف حجاب در س��الروز کش��ف حجاب توسط 
رضاخان قل��در طی هماهنگی ب��ا نیروه��ای انتظامی و 
 پش��تیبانی، مانوری در قالب اجرای طرح تذکر لسانی در

 2 مرحله برای دفع شر معاندان و ممانعت از هنجار شکنی 
و بی حرمتی در آس��تانه ورود به ماه مب��ارک رمضان،  با 

موفقیت به انجام رسید.
معاون تش��کل های مردمی س��تاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر شهرس��تان اصفهان بیان ک��رد: این مانور 
به ص��ورت متمرکز از محل می��دان انقاب اس��امی تا 
 میدان امام حسین)ع( و همچنین به صورت نقطه ای در

 10 نقط��ه از نقاط پرتردد و آس��یب پذیر س��طح ش��هر 
اصفهان،  انجام شد.

 

استاندار اصفهان:

برگزاری مانور تذکر لسانی آمران به معروف اصفهان

مواد مخدرابزار دشمنان برای نابودی سرمایه انسانی 
امام جمع��ه اصفه��ان گف��ت: امام 
حسن)ع( با نگرش واقع بینانه ای که 
نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی 
عصر خ��ود داش��تند، مصلحت را در 
صلح با معاویه دانستند تا دین اسام 
باق��ی بماند.آیت اهلل س��ید یوس��ف 
طباطبایی نژاد اظه��ار کرد: برگزاری 
کنگ��ره بین المللی »س��بط النبی« 
ب��ا موض��وع ام��ام حس��ن مجتبی 
علیه الس��ام بس��یار مهم و با ارزش 
است، زیرا درباره شخصیت و سیره و 
روش این امام بزرگوار کمتر صحبت 

شده است.
وی با بی��ان این که امام حس��ن )ع( 
یکی از دو جوان اهل بهش��ت است، 
افزود: یکی از ویژگی های شخصیتی 
آن حضرت، شرافت و عظمت ایشان 
است که تاریخ نویسان و سیره نویسان 

بر آن اجماع دارند.
نماینده م��ردم اس��تان اصفهان در 
مجل��س خب��رگان رهب��ری افزود: 
بر اس��اس روای��ات و احادی��ث، امام 
حس��ن)ع( در زمان خود عابدترین 
و زاهدتری��ن م��ردم روزگار بود و در 
رسیدگی به حال فقرا آنچنان اهتمام 
داش��ت که در برخی مواق��ع آنچه از 
درهم و دین��ار در اختیار داش��ت به 
فقی��ری که ب��ه او رجوع ک��رده بود، 

می داد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه ام��ام 
حس��ن )ع( ب��ه کری��م اهل بی��ت 
معروف اس��ت، گفت: بذل، بخشش 
و فریادرس��ی محرومان، ایشان را به 

کریم اهل بیت معروف کرد.
آی��ت اهلل طباطبایی نژاد اف��زود: امام 
حس��ن )ع( در ط��ول عم��ر بابرکت 
خود، چندی��ن ب��ار اموالش��ان را با 
فق��را و نیازمندان تقس��یم کردند و 
وجود گرامی آن حضرت، آرام بخش 
دل های دردمند، پناهگاه مستمندان 

و تهیدستان و نقطه امید درماندگان 
بود.

نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان 
اصفه��ان ادامه داد: امام حس��ن )ع( 
در عب��ادت و مناج��ات پ��روردگار 
نی��ز زبانزد هس��تند به گون��ه ای که 
 ام��ام س��جاد)ع( می فرمایند»ام��ام

 حس��ن )ع( هیچ گاه دیده نش��دند 
 مگر این که مش��غول ذک��ر و عبادت 

خدا بودند.«
 وی گف��ت: ایش��ان ب��ا پ��ای پیاده، 
25 بار به سرزمین وحی سفر کردند 
و این کار را به دلیل پ��اداش و ثواب 

بیشتر انجام می دادند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه صلح نام��ه ام��ام 
حس��ن)ع( گفت: امام حس��ن)ع( با 
نگ��رش واقع بینانه ای که نس��بت به 
ش��رایط سیاس��ی و اجتماعی عصر 
خود داش��تند، مصلح��ت را در صلح 
با معاویه دانس��تند تا هم دین اسام 
باقی بماند و ه��م از خون ریزی زیاد 
 بین مس��لمانان و اخت��اف بین آنها 
جلوگیری کنن��د و درحقیقت، صلح 
امام حس��ن)ع( مقدمه و زمینه ساز 

واقعه عاشورا بود.
آی��ت اهلل طباطبایی ن��ژاد اف��زود: 
دس��تگاه های دین��ی و فرهنگ��ی 
 ب��ا برگ��زاری ای��ن کنگره ه��ا نقش

 بسزایی در آش��نایی اقشار مختلف 
مردم با ش��خصیت و س��یره و روش 
ائمه اطه��ار)ع( دارند و ب��ا برگزاری 
همایش ها و کنگره ها، فرهنگ دینی و 
زندگی ائمه اطهار را در جامعه ترویج 

می دهند.
گفتن��ی اس��ت،  کنگ��ره بین المللی 
»س��بط النب��ی« ب��ا موض��وع امام 
حس��ن مجتبی)ع(  به همت مجمع 
جهان��ی اهل بی��ت)ع( و جمع��ی از 
 مجموعه های فرهنگی دینی برگزار

 شد.

انتصاب حسینی به عنوان مشاور ظریف 

امام جمعه اصفهان:

 بقای اسالم علت صلح امام حسن)ع( 
با معاويه بود

مديرکل راه و شهرسازی استان: 

فرهنگسرای شهرکرد به 
پیشرفت 90 درصدی رسید

مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 90 
درصدی فرهنگس��رای ش��هرکرد خبر داد و گفت: نهادینه کردن 
فرهنگ از اهمیت بسزایی برخوردار  و فراهم کردن زیرساخت ها از 

الزمه های تحقق این مهم است.
عل��ی علیخان��ی در بازدی��د از فرهنگس��رای ب��زرگ ش��هرکرد 
با اش��اره ب��ه پیش��رفت90 درص��دی این پ��روژه، افزود: س��الن 
اجتماع��ات، کتابخان��ه، فض��ای نمایش��گاهی و کارگاه ه��ای 
 آموزش��ی از فض��ای کاربردی در فرهنگس��رای بزرگ ش��هرکرد

 است.
وی با اش��اره به اختص��اص 20 میلی��ارد ریال از مح��ل اعتبارات 
تمل��ک دارایی ب��رای تکمیل و راه ان��دازی فرهنگس��رای بزرگ 
ش��هرکرد، گفت: بهره ب��رداری از ای��ن ط��رح در افزایش فضای 
 فرهنگ��ی و توس��عه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی در اس��تان نق��ش

 بسزایی دارد. 

رقابت ۱۷ هزار و ۸۸0 کنکوری  
در چهارمحال و بختیاري

 1۷ ه��زار و 880 داوطل��ب  در روزه��اي پن��ج ش��نبه، جمع��ه 
و ش��نبه، 5، ۶ و ۷ تیرم��اه س��ال ج��اري، ه��م زمان با سراس��ر 
 کش��ور، در آزمون سراس��ري س��ال 1393، با یکدیگ��ر به رقابت

 مي پردازند.
  به گ��زارش رواب��ط عمومي دانش��گاه ش��هرکرد، از ای��ن تعداد

 10 هزار و 503 نفر معادل 58/۷5 درصد دختران و ۷ هزار و 3۷۷ 
نفر معادل41/25 درصد پسران هستند.

 همچنین آمار داوطلبان کنکور سراس��ري سال 1393 نسبت به 
سال گذش��ته در اس��تان چهارمحال و بختیاري، ۷58 نفر معادل 

4/0۶ درصد کاهش نشان می دهد.
آزمون سراس��ري س��ال 1393 در گروه هاي علوم ریاضي ، علوم 
تجربي، علوم انس��اني، هنر و زب��ان خارجي و در ن��وب ت صبح و 
بعدازظه��ر روزهای پنجش��نبه و جمعه، پنجم و شش��م تیرماه و 
صبح ش��نبه، هفتم تیرماه در حوزه های امتحانی سراس��ر استان 

برگزار می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: احداث بیمارستان فوق تخصصی 
قلب و راه اندازی دانشکده دندانپزشکی در این استان ضرورت دارد.

 قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی این 
استان در تهران گفت: پرداخت بدهی های انباشته شده این دانشگاه جزو 
برنامه های اولویت دار مسؤوالن ارشد است. وی تاکید کرد: ارتقای خدمت 
دانشگاه علوم پزش��کی در بخش های درمان و آموزش اهمیت ویژه ای 
دارد. استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در مورد دیدار با معاون 

اجرایی رییس جمهور افزود: در این دیدار به منظور سفر رییس جمهور 
به چهارمحال و بختیاری و تشکیل ستاد ویژه این سفر برنامه ریزی شود. 
سلیمانی دشتکی در ادامه برنامه خود و از دیدار با وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تصریح کرد: برنامه های جدید دولت تدبیر و امید باعث 

افزایش رضایتمندی مردم شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تامین پزشک در مناطق محروم، 
توسعه مراکز بهداش��تی و درمانی، افزایش خانه های بهداشت، احداث 

بیمارس��تان فوق تخصصی قلب و راه اندازی دانش��کده دندانپزشکی 
در این اس��تان ضرورت دارد. وی همچنین در دیدار ب��ا وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشان کرد: رفع مشکات صنایع و کمک به ایجاد 

زیرساخت های الزم در این زمینه ضروری است.
ششمین همايش روابط  عمومی های چهارمحال و بختیاری 

برگزار شد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری ششمین همایش روابط  
عمومی های دستگاه های اجرایی این استان خبر داد. همچنین  قاسم 
سلیمانی دشتکی در ششمین همایش روابط  عمومی های این استان 

اظهار کرد: روابط عمومی ها کلید ارتباط بین مسؤوالن و مردم هستند.
وی افزود: ارتباط مسؤوالن با سایر کارکنان دستگاه های اجرایی نیز از 
مهم ترین وظیفه روابط  عمومی ها محسوب می شود که باید تاش کنند 

در این زمینه به درستی عمل کنند.
سلیمانی بیان داش��ت: روابط  عمومی قلب تپنده یک اداره است و باید 
تاش کنند در انجام وظایف خ��ود نقش اثرگذاری در دس��تگاه های 

اجرایی داشته باشند.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گف��ت: روابط  عمومی ه��ا وظیفه 
اطاع رس��انی فعالیت ه��ای مربوط به پیش��رفت های مختل��ف را در 
چهارمحال و بختیاری به دور از هر گونه اغراق، افراط و تفریط بر عهده 

دارند.
وی بصیرت را یک��ی از ضرورت های روابط عمومی ها دانس��ت و گفت: 
شناخت دقیق پیام، بصیرت روابط عمومی است که با تکیه بر ایمان خبر 
را اطاع رسانی کند. سلیمانی افزود: داشتن ذوق، انگیزه و همت در ایجاد 
رسالت پیام رسانی از دیگر ضرورت های روابط عمومی محسوب می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد

در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد

تولید مجموعه 40 قسمتی با مضمون قوم بختیاری

ضرورت راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی قلب در استان 

بزرگ ترين کمپ عشايری 
کشور در چهارمحال وبختیاری 
معاون گردشگری میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال بزرگ ترین کمپ عشایری کشور با برپایی 
سیاه چادردر شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 

راه اندازی شد. 
حی��در صادق��ی در کمیت��ه گردش��گری چهارمح��ال 
وبختی��اری در ش��هرکرد اظه��ار ک��رد: ای��ن کمپ در 
محدوده 5 هزار متری در کنار رودخانه شیخ علیخان با 
 ظرفیت اقامتی 120 نفر به گردش��گران خدمات رسانی 

می کند. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه تاکن��ون نزدی��ک ب��ه 
۶00 گردش��گر داخلی و خارجی از خدم��ات این کمپ 
بهره مند ش��دند، افزود: این طرح تا مهرماه ادامه خواهد 
داشت و پس از آن کمپ پاییزه و زمستانی نیز با ظرفیت 

محدود برپا می شود.

صادرات بیش از ۸2 هزار تن 
سیمان از چهارمحال و بختیاری

 مدیر عامل کارخانه س��یمان ش��هرکرد گفت : امس��ال 
82 هزار و 221 تن س��یمان از چهارمحال و بختیاری به 

خارج از کشور صادر شده است.
 باقر امین��ی در جمع خبرنگاران، با اش��اره ب��ه این که 
صادرات سیمان امسال افزون بر ۶ میلیون دالر ارز آورری 
داش��ته اس��ت، اظهار کرد: این محصول به کشور عراق 

صادر شده است. 
وی اف��زود: از ابتدای امس��ال اف��زون ب��ر 590 هزار تن 
س��یمان و کلینکر در این کارخانه تولید شده که تولید 
کلینکر نسبت به مدت مشابه پارس��ال 85 درصد رشد 

داشته است.

کاشت پیاز بذری برای 
نخستین بار در اردل

فرماندار شهرس��تان اردل گفت: در س��ال زراعی جاری 
برای نخس��تین بار پیاز بذری در این شهرس��تان کشت 

شده است. 
محمد نوذری اظهار کرد: در س��ال زراع��ی جاری برای 
نخستین بار 3 هکتار از اراضی شهرستان اردل زیر کشت 

پیاز بذری رفته است.
 وی با بیان این که پایان تیرماه زمان برداش��ت محصول 
پیاز است، افزود: پیش بینی می شود در هر هکتار 10 تن 

پیاز برداشت شود.
 در س��ال زراعی جاری بیش��تر از 100 هکت��ار از مزارع 
ای��ن شهرس��تان زیر پوش��ش کش��ت س��یب زمینی، 
 چغن��در قن��د، حبوب��ات و ذرت علوفه ای ق��رار گرفته

 است.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال وبختی��اری از تولید 
مجموعه 40 قسمتی با مضمون قوم بختیاری در این استان خبر داد.

جواد کارگران در دیدار با فرماندار فارس��ان اظهار کرد: اکنون مراحل 
ساخت مجموعه ای 40 قس��متی با مضمون قوم بختیاری با همکاری 
استانداری در دست اجراست که در آینده نزدیک کار تولید این مجموعه 
به پایان می رسد. وی اعتبار اختصاص یافته برای این مجموعه تاریخی، 
فرهنگی را بالغ ب��ر 30 میلیارد ریال عنوان کرد و اف��زود: جمع آوری و 
مستندسازی مفاخر و بزرگان این استان و شهرستان فارسان در دستور 
کار اداره کل ارشاد اسامی اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته 
است. مدیرکل فرهنگ وارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری گفت: 

در حوزه فرهنگ و هنر درسطح استان و شهرس��تان ها، این اداره کل 
آمادگی خ��ود را جهت هرگونه همکاری با هنرمن��دان برای تولیدات 
فرهنگی و هنری اعام می کند.کارگران بیان داشت: توجه به آموزش و 
توانمندی های نیروی انسانی، تولید آثار فاخر، تهیه شناسنامه فرهنگی 
شهرستان ها و استان ازجمله سیاس��ت های کلی این اداره کل است. 
اجرای برنامه های فرهنگی مناسب و کارآمد مهم ترین هدف ما است و ما 
در این زمینه تمامی شرایط را برای فعاالن این عرصه آماده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: ما باید با فراهم کردن زمینه اجرای کارها را به دس��ت 
جوانان واگذار کنیم، زیرا وقتی آنها در مراحل اجرایی کار فعال باشند 
تاثیر این برنامه ها را بهتر درک می کنند و ما به اهداف از پیش  تعیین 

شده برای سامتی فرهنگی جامعه دست پیدا می کنیم.
نمايشگاه دستاوردهاي قرآني هم زمان با ماه رمضان در 

شهرکرد برپا می شود
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختیاري از برپایی 
نمایشگاه دستاوردهاي قرآني در راستای ترویج فرهنگ قرآن در استان 
خبر داد. جواد کارگران کمیته توسعه فعالیت های قرآني را اقدامی موثر 
در راستاي توسعه فرهنگ قرآن دانست و اظهارکرد: این مهم هم افزایي 
و برنامه ریزی متناسب با ضروریات برنامه هاي قرآني را به دنبال دارد. وی 
با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت هاي قرآني اثر گذار استان،افزود: 

استفاده از این ظرفیت ها مشارکت فعال موسسات قرآني را می طلبد.

Society,Cultural  Newspaper No.1335 |  june   25 ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی 
شهرداری اصفهان:

 برگزاری همایش 
»به سوی سالمت با تغذیه سالم«  

بازار گیاه��ان دارویی ش��هرداری 
اصفه��ان در راس��تای ارتق��ای 
سالمت مردم به برگزاری همایشی 
رایگان با عنوان »به س��وی سالمت 
 ب��ا تغذی��ه س��الم« اق��دام ک��رده

است.  
س��ید رضا حکیم فعال مدیر عامل 
س��ازمان میادی��ن و س��اماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان از 
همایش رایگان»به سوی سالمت با 
تغذیه سالم«  در بازار گیاهان دارویی شهرداری اصفهان خبر داد و بیان 
داشت: استاد مهدی صیادی محقق و مشاور طب سنتی دراین همایش 
 به بحث و بررسی در خصوص تغذیه مناس��ب برای ماه مبارک رمضان

 می پردازد.
وی با اعالم این که همایش برای عموم مردم آزاد و رایگان است، عنوان 
کرد: این همایش در ادامه مباحث سلس��له کالس های آموزشی طب 
سنتی و گیاه درمانی که هر جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت رایگان 

برگزار می شد، است.
مدیر عامل س��ازمان میادین و ساماندهی مش��اغل شهری شهرداری 
اصفه��ان ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت برگ��زاری چنی��ن همایش هایی 
خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن همایش ه��ا و کالس های آموزش��ی فرصت 
مناس��بی برای مردم اس��ت ت��ا بتوانن��د ضم��ن ارتق��ای آگاهی ها و 
 اطالعات خ��ود، در س��المت خود و خانواده هایش��ان کم��ک موثری

 باشند.
گفتنی اس��ت عالقه مندان جهت حضور در ای��ن همایش می توانند از 
س��اعت ۱۰ تا ۱۲ روز جمعه ۶ تیر ماه به محل ب��ازار گیاهان دارویی 
شهرداری اصفهان واقع در میدان الله، خیابان پروین جنب آتش نشانی 

مراجعه کنند.

هشدار پلیس فتاي اصفهان درباره 
سایت هاي شرط بندي فوتبال

سرپرست پلیس فضاي تولید و تبادل 
اطالعات اس��تان اصفهان با هش��دار 
درخصوص س��ایت هاي شرط بندي 
فوتبال، گفت: تعدادي از این سایت ها 
شناسایي و مسدود و همچنین عوامل 
آن نی��ز دس��تگیر و تحوی��ل مراجع 

قضایي شده اند.
س��رهنگ مرتض��وي ابراز داش��ت: 
باتوجه به ادامه مسابقات جام جهاني 
و حس��اس ش��دن بازي ها، عده اي 
 س��ودجو و فرص��ت طلب اق��دام به 
راه اندازي سایت هایي تحت عنوان ش��رط بندي فوتبال نموده اند و از 
این طریق کاربران فضاي مجازي را فریب داده و از آن ها سوء استفاده 

مي کنند. 
وي اف��زود: ب��ا رص��د و اقدام��ات الزم در فض��اي مج��ازي توس��ط 
کارشناس��ان پلی��س فت��ا، تع��دادي از این س��ایت ها شناس��ایي و 
 مس��دود و همچنین عوامل آن نیز دس��تگیر و تحویل مراجع قضایي

 شده اند. 
سرپرس��ت پلیس فضاي تولی��د و تب��ادل اطالعات اس��تان اصفهان 
با اش��اره به این که ش��رط بندي خالف ش��رع و قانون کش��ور است، 
گفت: هرکس در فضاي مج��ازي اقدام به راه اندازي س��ایت یا وبالگ 
 ش��رط بندي کند، مرتکب جرم ش��ده و ب��ا وي برخ��ورد قانوني الزم

 صورت مي گیرد. 
 مرتض��وي ب��ه ش��هروندان توصی��ه ک��رد: از ورود ب��ه ای��ن 
س��ایت ها و عضویت در آنه��ا پرهیز کن��دو درصورت مش��اهده این 
گون��ه س��ایت ه��ا از طری��ق esfahan_fata@police.ir و 
 یا ش��ماره تلف��ن -۳۲۱۸۴۳۵۵ ۰۳۱ موض��وع را به پلی��س گزارش

 دهند.
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تذكر لسانی نبايد شخصیت افراد را ُخرد كند
معاون سیاسي، امنیتي، اجتماعي استاندار اصفهان گفت: در تذکر لسانی باید طوری عمل شود که 

شخصیت افراد ُخرد نشود و از افرادی در تذکر لسانی استفاده شود که با لحن لَّین باشند.
 همایش معاونان س��ازمان ها و ادارات س��تادهاي امر به معروف و نهي از منکر شهرس��تان هاي
 ۲۴ گانه استان باحضور رسول یاحی معاون سیاسي، امنیتي، اجتماعي استاندار اصفهان برگزار شد

3

رییس کل دادگس�تری اس�تان اصفهان گفت: طرح پابن�د الکترونیکی به صورت  گروه 
آزمایشی اکنون  برای 100 نفر از مجرمان  انجام شده است که این روش برای کم شدن جامعه 

ظرفیت زندان ها و تحت مراقبت بودن فرد محکوم توسط خانواده است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود احمد خسروی  وفا در نشس�ت خبری با اصحاب رسانه  خود به مناسبت 
هفته قوه قضاییه با اشاره به آمار پرونده های دادگستری اظهار داشت: تمام پرونده های دادگستری به 
تعداد  577 هزار و 583 عدد در سال گذشته و عالوه بر آن، 8 هزار و 931 پرونده از پرونده های به جای 

مانده از سال های گذشته مختومه شده است.
وی تاکید کرد: پرونده های وارده در س�ال های گذش�ته، میانگین بین 7 تا 10 درصد افزایش، اما تعداد 

پرونده های ورودی کمتر از یک درصد رشد داشته است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به کاهش 
زمان رس��یدگی به پرونده های قضایی در قس��مت های 
مختلف دادگستری بیان داشت: اکنون زمان رسیدگی به 
پرونده های کیفری به  ۱۲ روز، تجدیدنظر سه روز، محاکم 
حقوقی پنج روز، محاکم جزایی 9 روز، محاکم بخش ۱۵ 
روز، محاکم خانواده پنج روز، ش��عب دادستانی دو روز و 

شعب انقالب یک روز کاهش داشته است.
وی با اشاره به این که تنها ۱7 درصد از پرونده های استان 
اصفهان در شورای حل اختالف طی به سازش  می شود، 
تاکید کرد: این تعداد نس��بت به برخی استان ها که این 
میزان تا ۴۰ درصد است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست .

خسروی  وفا با اشاره به رتبه های مختلف جرایم در استان 
اصفهان، بیان داشت: جرایم نخست استان اصفهان سرقت 
و پرونده های سرقت و دومین جرایم استان ضرب و جرح 
اس��ت که این دو مورد همانند جرایم کشوری در رده اول 

و دوم قرار دارد.
وی اضافه کرد: جرم س��وم اس��تان پرونده های مربوط به 
صدمات بدنی،غیر عمد و تصادفات است که با جرم سوم 

کشوری یعنی توهین تفاوت دارد.
رییس دادگس��تری اصفهان اضافه ک��رد: مطالبه طلب، 
مطالبه چ��ک، مطالبه طالق توافق��ی و مطالبه مهریه به 
مراتب در رده یک تا چهارم پرونده های حقوقی اس��تان 

اصفهان قرار دارد.
وی در ادامه از افزایش شعب مختلف استان اصفهان خبر 
داد و افزود: در حال حاضر بخش تخصصی در دادس��رای 
مرکزی استان برای سرقت های کوچک، محاکم خانواده، 
محاکم دادگاه اطفال، شعب ویژه پرونده های قتل، شعب 
ویژه ح��وزه اراضی و مناب��ع طبیعی، جرای��م رایانه ای و 
تخلفات در حوزه آب از جمله این شعبات جدید بوده است.

خسروی وفا در بخشی دیگر از صحبت های خود به برخورد 

قاطع با زمین خواران اشاره کرد و گفت: 7 هزار و ۸۶ هکتار 
از اراضی دولتی خلع ید ش��د که یک مورد آن در ابتدای 
س��ال یک قطعه زمین با ۱۱۰ هکت��ار از اراضی مرغوب 

اصفهان به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان بود.
وی  با اش��اره به راه ان��دازی پابند ه��ای الکترونیک ویژه 
محکوم��ان اش��اره و بیان داش��ت: این طرح ب��ه صورت 
آزمایشی در اکنون برای ۱۰۰ محکوم انجام شده است که 
این روش برای کم شدن ظرفیت زندان ها، در کنار خانواده 
زندگی کردن محکومان و تحت مراقبت بودن فرد محکوم 

از راه دور انجام می شود.
خسروی وفا در ادامه از راه اندازی هفت پیشخوان قضایی در 
شهر اصفهان  برای کاهش مراجعات مردمی به دادگستری 

اصفهان اشاره کرد.
وی  تاکید کرد: در سال گذشته برخی از مسؤوالن  سابق  
استانداری اصفهان که در حال حاضر هیچ کدام سمتی در 
این نهاد ندارند، ۸ میلیارد تومان از اعتبارات فرهنگی این 
نهاد را به نوعی حیف و میل کردند که این پرونده در حال 

حاضر در دست بررسی و تحقیقات اولیه است.
رییس دادگستری اصفهان همچنین با اشاره به همکاری 
۵ نفر از پرس��نل اداره مالیات و دارایی استان با تبهکاران 
مالیاتی گفت: جای تاسف است که سیستم های نظارتی بر 
روی فعالیت کارمندان یک سازمان این قدر ضعیف باشد 
که کارمندان ساده  این اداره بتوانند به راحتی میلیاردها 

تومان به خزانه دولت آسیب بزنند.
پلمپ تجهیزت اس�تفاده از س�وخت مازوت

 در دو نیروگاه اصفهان
در ادامه این جلسه نیز محمدرضا حبیبی دادستان عمومی 
و انقالب استان اصفهان اظهار داشت:  پرونده هایی مانند  
جرایم خش��ن، قدرت نمایی با چاقو و تج��اوز به عنف از 
جمله موارد در دس��تور کار دادسراهای استان است که با 

قاطعیت پیگیری می شود و  سال گذشته بیشتر مجازات ها 
مربوط به قاچاقچی��ان موادمخدر بوده  که این  بازداش��ت 
خود اثر بازدارنده داشته است. وی با بیان این که ۲۴ درصد 
پرونده های دادسرا مربوط به مواد مخدر و سرقت بوده است، 
تاکید کرد: ۱۲ درصد  از این پرونده ها مربوط به س��رقت و 

انواع آن و ۱۱ درصد انواع موادمخدر بوده  است.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان با اشاره به پلمپ 
تجهیزات استفاده از سوخت مازوت  در دو نیروگاه اصفهان 
گفت: نیروگاه ب��زرگ اصفه��ان و نیروگاه ش��هید محمد 
منتظری اصفهان با ۲۰ درصد دود ناشی، از مصرف ازسوخت 
مازوت برای تولید برق استفاده می کنند. وی با بیان این که 
براساس نظرات کارشناسان محیط زیست این دو نیروگاه در 
۲۴ ساعت ۵۰۰ تن گوگرد در هوای اصفهان تولید می کند، 
بیان داشت: مطابق آخرین گزارش��ات از این نیروگاه ها از 
اردیبهشت ماه جاری سوخت مازوت قطع شده و از سوخت 
گاز استفاده  می شود، اما برای پیشگیری از استفاده دوباره 
این نیروگاه ها از مازوت در فصول سرد سال، دستور پلمپ 
تجهیزات استفاده از سوخت مازوت به محیط زیست استان 

اصفهان  ابالغ  و این امر اجرا شد.
ممانعت از احداث شهرک پتروپاالیش در حومه 

اصفهان
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان افزود: در پرونده ای 
نیز جلوی احداث ش��رکت پترو پاالیش در شمال اصفهان 
گرفته شد که این شرکت قصد تبدیل دو هزار و ۴۰۰ هکتار 
از اراضی بین ونداده و میمه اصفهان در منطقه حیات وحش 
موته و کرکس را به شرکت صنعتی داشتند که جلوی این 

کار گرفته شد.
وی در ادام��ه صحب��ت ه��ای خود ب��ه وضعیت ش��رکت 
گیتی پسند اشاره کرد و گفت: با توجه به این که دارایی های 
این شرکت کمی بیشتر از بدهی آن است، تاکنون با آن مدارا 
شده و فرصتی به این شرکت داده شده تا در قالب سهامی 
عام و انتشار اوراق مشارکت با طلبکاران وضعیت شرکت را 
مش��خص کند که در صورت به نتیجه نرسیدن  تا دو هفته 

دیگر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی می رود.
حبیبی ب��ه تعقیب ۱7 نف��ر از مدی��ران فروش ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: این افراد با دریافت 
پورسانت  های یک تا سه میلیارد تومانی موجب ضرر و زیان 

این شرکت شدند.
وی با اش��اره به فعالیت برخ��ی از ش��بکه  های مجازی در 
خصوص کش��ف حجاب نیز گف��ت: اخیرا تع��دادی از این 
س��ایت ها با ارایه تبلیغات قصد فریب زنان جامعه را دارند 
که پیروان این س��ایت ها با برخورد ش��دید قانونی مواجه 

خواهند بود.
وی با بیان این که برخی از این س��ایت ها برنامه ریزی برای 
برخی از تجمعات داخل شهر در س��اعات و روزهای خاص 
را انجام می دهند، افزود: در حال حاضر اداره اطالعات سپاه 
در حال رصد فعالیت این س��ایت ها و طرفدارانشان است و 
باید توجه داشته باشید که کسانی که با علم از این سایت ها 
پیروی و اقدام به کش��ف حجاب کنند، با عنوان انجام جرم 

مشهود بازداشت خواهند شد.
برخورد جدی ب�ا روزه خواران در م�اه مبارک 

رمضان
دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان برخورد با روزه خواران 
علنی را نیز از برنامه  های دستگاه قضایی برای ایام ماه مبارک 
رمضان عنوان کرد و افزود: روزه خواری علنی حتی با داشتن 
عذر شرعی مانند مسافر یا بیمار بودن، جرم و مشمول تعزیر 

است و با فرد خاطی برخورد جدی می شود.

رییس کل دادگستری استان  عنوان کرد

پلمپ  تجهیزات استفاده از سوخت مازوت در دو نیروگاه اصفهان

  اجرای طرح پابند الکترونیکی برای 100 نفر از محکومان 

یادداشت

عضویت مدیرعامل فوالد مبارکه در 
هیات امنای دانشگاه صنعتی اصفهان

در حکمی از س��وی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بهرام س��بحانی 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه به عضویت هیات امنای دانش��گاه 

صنعتی اصفهان درآمد.
در اجرای بند »ب – 9 « ماده دو قانون اهداف، وظایف و تش��کیالت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با اس��تناد ب��ه بند »ج« ماده یک 
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی، بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه طی حکمی 
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت چهار سال به عضویت 
هیات امنای دانش��گاه صنعتی اصفهان درآمد.گفتنی است در این 
رابطه رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با تبریک عضویت وی درهیات 
امنای این دانشگاه گفت: عضویت جنابعالی در هیات امنا که دارای 
تجارب طوالنی مدیریتی در صنع��ت و در رأس یکی از بزرگ ترین 
صنایع کشور هستید، موجب توسعه و تعمیق ارتباط بین دانشگاه و 
صنعت در راستای تحقق آموزش و پژوهش تقاضامحور و رشد و تعالی 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.

 سبک »بستک« معماری فاخر
 دیگر کشورها می شود

محقق و پژوهشگر عرصه معماری با اشاره به این که معماری بستکیه 
واقع در دبی متعلق به ایران است گفت: متاسفانه احساس نیاز به این 
معماری در مناطق مرزی ایران کم شده است.این در حالی است که 
این سبک معماری در بسیاری از کش��ورهای حوزه خلیج فارس به 

شدت مورد توجه قرار گرفته است.
فریدون فراهانی در جلس��ه دفاع طرح پژوهشی »شناخت معماری 
بس��تک و بررس��ی تاثیر آن در محله بس��تکیه دبی« ک��ه در محل 
پژوهشکده هنرهای سنتی اس��المی برگزار ش��د، افزود: متاسفانه 
احساس نیاز به این سبک از معماری در مناطق مرزی کشور کم شده 

است و باید توجه به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه س��خنان خود در خصوص تاریخ پیدایش شهر بستک 
بیان داشت: مهاجرت اهل تسنن در دوران صفوی، نقطه آغازی برای 
اهمیت یافتن این منطقه به ش��مار می رود؛ چنانچه در آغاز قاجاریه 
و اهمیت یافتن بندر لنگه به جای بندرعباس و بندر بوشهر، بستک 
نیز به دلیل قرارگرفتن در مسیر  بازرگانی رشد می یابد و از روستایی  

کوچک به گرانیگاه منطقه تبدیل می شود.

 احیای دولت خانه صفوی 
در دستور کار

 مدیرعامل سازمان نوس��ازي و بهسازي ش��هرداري اصفهان اظهار 
داشت: دومین اقدامي که پس از احیاي میدان امام علي)ع( درمحور 
تاریخي-فرهنگي در دستور کار مدیریت شهري قرار گرفته، احیاي 

دولت خانه صفوي و میدان امام)ره( است.
حس��ین جعفري با بیان این مطلب گفت: محور تاریخي اصفهان از 
میدان قدس، مس��جد جامع و میدان امام علي)ع( آغ��از و از طریق 
 بازار بزرگ به محدوده میدان ام��ام)ره( و دولت خانه صفوي متصل 
مي شود. وي افزود: ادامه محور تاریخي اصفهان از چهارباغ عباسي 
 و س��ي و س��ه پل به باغات هزار جریب و قلعه ش��اه دژ در کوه صفه 
مي رسد. مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 
 تصریح کرد: این محور از س��مت جنوب غربي، چهارس��ومقصود تا 
حس��ن آب��اد و از طری��ق چهارب��اغ خواج��و و پ��ل خواج��و 
 ب��ه مجموع��ه فرهنگ��ي و مذهب��ي تخ��ت ف��والد متص��ل

 مي شود. 

آغاز طبخ غذا در رستوران های 
اصفهان از ساعت 17

به مناسبت ماه رمضان طبخ غذا در رستوران های اصفهان ازساعت 
۱7 آغاز می شود.

با توجه به رعایت تقدس و حرمت ماه میهمانی الهی مقرر شده ساعت 
ش��روع به کار صنوف کبابی و بریانی در این ماه ساعت ۴ بعد ازظهر 
باشد که مطابق با سخنان رییس اتحادیه کبابی و بریانی های اصفهان 
 این واحدها با هماهنگی اداره اماکن، در ترمین��ال ها، فرودگاه ها و 

راه آهن اصفهان پذیرای مردم و آماده ارایه خدمات هستند. 
همچنین بر اساس توافق انجام ش��ده، آغاز به کار تمامی واحدهای 
صنفی ساندویچی از ساعت ۱7 بعدازظهر بوده و از یک ساعت قبل از 

اذان مغرب و عشاء آماده ارایه به مردم هستند.
همچنین در این راستا با توجه به بخش نامه اداره اماکن، واحد های 
 پیتزا فروش��ی در اصفهان قبل از اذان مغرب ش��روع به بسته بندی

 می کنند و از س��اعت ۱7 بعدازظهر تا اذان صب��ح در خدمت مردم 
هستند. گفتنی اس��ت خانه کنتاکی و تمام مرغ و سوخاری فروشان 

نیز شامل این قانون هستند.
 قابل ذکر اس��ت که چناچ��ه در غیر از س��اعات مق��رر واحد صنفی 
سرویس دهی کنند، متخلف محسوب شده و برابر مقررات و قانون با 

آنها برخورد خواهد شد.

حوادث و تصادفات بیشترین ضایعه 
نخاعی را دارد 

  بناب��ر اع��الم اداره کل بهزیس��تي اس��تان اصفه��ان، یک ه��زار و
 ۳9۱ معلول ضایعه نخاعي در سطوح مختلف آسیب، تحت پوشش 
این اداره کل هس��تند که اغلب آن ها به دلیل ح��وادث و تصادفات 
دچار ای��ن ضایعه ش��ده اند.بنابر اعالم اداره کل بهزیس��تي اس��تان 
اصفهان درحال حاضر بی��ش از ۱۲۰ هزار معلول ذهني، جس��مي، 
 نابینا، ناش��نوا، اعصاب و روان و سالمند تحت پوش��ش این اداره کل 

هستند.
گفتني است به دلیل کمبود اعتبارات، بسیاري از برنامه هاي مربوط به 
 توانبخشي و توانمندسازي این معلوالن به نحو کامل و دلخواه محقق

 نم��ي ش��ود. از این تع��داد، ی��ک ه��زار و ۳9۱ نفر معل��ول ضایعه 
نخاع��ي در س��طوح مختلف آس��یب تحت پوش��ش ای��ن اداره کل 
 هس��تند که اغلب آن ها ب��ه دلیل ح��وادث و تصادف��ات دچار این 

ضایعه شده اند.
ش��ایان ذکر اس��ت، از این تعداد، قریب 7۱۵ معل��ول واجد دریافت 
هزینه نگه��داري در من��زل )مس��تمري( و ۳۸9 نفر نیز بر اس��اس 
 تعرف��ه ه��اي تعیی��ن ش��ده کش��وري ح��ق پرس��تاري دریافت

 مي کنند.
 گفتن��ي اس��ت، تمام��ي ملزوم��ات بهداش��تي و وس��ایل کم��ک 
توان بخشي مثل ویلچر، تشک مواج، تش��کچه، ویلچر و ... در اختیار 

معلوالن قرار داده مي شود.

اخبار کوتاه
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان از تشکیل سازمان گردشگری 
شهرداری اصفهان در آینده ای نزدیک خبر داد.

رضا امینی در بازدید اعضای این ش��ورا از آثار فرهنگی، تاریخی 
کالن ش��هر اصفهان، این ش��هر را یکی از قطب های گردشگری 
بیان و اظهار کرد: چهارمین دوره ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
برای توسعه و تکمیل زیرساخت های صنعت گردشگری و جذب 
گردشگران خارجی و معرفی بیشتر این شهر، کمیته ای به عنوان 
کمیته گردشگری ذیل کمیسیون های تخصصی خود ایجاد کرده 
است. وی با اشاره به تشکیل سازمان گردشگری شهرداری اصفهان 
در آینده ای نزدیک افزود: با تش��کیل این سازمان که اساس نامه 
آن به تصویب ش��ورای اسالمی شهر رس��یده و توسعه و تکمیل 
مجموعه ای زیرساختی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
بخشی از هزینه های حفظ و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی تامین 
خواهد شد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان حفظ، حفاظت 
و تقویت آثار فرهنگی تاریخی به عنوان تمدن ایران اس��المی را 
رویکرد این شورا در بخش گردشگری دانست و این آثار ارزشمند 

و بی بدیل را بخشی از شهر و آوازه جهانی ایران و اصفهان بیان کرد 
و گفت: شورای اسالمی شهر اصفهان مصمم است حقوق شهر و 
شهروندان را در حفظ و حراست از این میراث گران بها مطالبه کند.

وی بر اهمیت آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی شهر اصفهان تاکید و 
بیان کرد: شورای اسالمی شهر اصفهان تالش می کند با همکاری 
و هماهنگی شهرداری، مدیریت استان و سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان، راهکارهای اصولی 
اقتصادی و فنی در جهت حفظ، نگهداری و مرمت آثار و ابنیه های 
فرهنگی تاریخی شهر اصفهان و توسعه فضاهای پیرامون بعضی از 
این آثار پیش بینی شود تا هم در استان و هم در سطح کالن کشور 
این مطالبه صورت گیرد. امینی توس��عه فضاهای پیرامونی بنای 
تاریخی منارجنبان را از تعهدات شورای اسالمی شهر و شهرداری 
عنوان و اضافه کرد: طرح جامع در این زمینه تهیه شده و مرحله 
اول این طرح انجام شده است و در حال مذاکره با سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری هستیم تا این طرح توسعه به بهترین شکل 
ممکن اجرا شود. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
محدودیت های اعتباری س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی برای حفظ، نگهداری و مرمت آثار تاریخی فرهنگی 
شهر اصفهان از وجود جاذبه های گردشگری زیاد و با ارزش در این 
شهر خبر داد و تصریح کرد: تامین هزینه های نگهداری و مرمت این 
 آثار از طریق درآمدهای حاصل از فروش بلیت توسط این سازمان 
امکان پذیر است، ولی متاسفانه این درآمدها به حساب سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در تهران واریز 
می شود. وی بر لزوم اختصاص درآمدهای حاصل از فروش بلیت 
برای حفظ، نگهداری و مرمت آثار و ابنیه تاریخی در شهر اصفهان 
تاکید و بیان کرد: هزینه درآمدهای حاصل از عوارض در این زمینه 

فاقد مبنای قانونی و غیر ممکن است.

عضو هیات علمی دانش��کده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان گفت: در یک هفته مانده به آغاز ماه مبارک رمضان توصیه 
می شود که میزان و تعداد وعده های غذا به منظور سازش بدن با 

این ماه کم شود.
محمد حس��ن انتظاری اظهار داش��ت: با توجه به این که همواره 
نخستین هفته از ماه رمضان به سختی می گذرد و به نوعی بدن در 
مقابل این تغییر حتی مقاومت از خود نشان می دهد، الزم است که 
از یک هفته مانده به این ماه بدن را با شرایط ماه رمضان سازگاری 
کرد. وی بیان داشت: با توجه به این که بدن ۱۱ ماه به وعده ناهار 
عادت کرده و به سحری خوردن سازش ندارد، بهتر است که زمان 
صرف صبحانه را به زمان سحری نزدیک کنیم؛ یعنی اگر در گذشته 
ساعت هفت و نیم یا هشت صبح میل می شده، در این هفته ساعت 
شش و نیم خورده شود. عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در همین راستا الزم است 
که در چند روز مانده به ماه رمضان حتی وعده ناهار حذف  شود و 

بدن به این شرایط عادت کند.
وی با بیان این که بر خالف آنچه در بی��ن عامه مردم جای افتاده 
که باید در یک هفته قبل از ماه رمضان وعده غذا را متعدد کرد تا 
مقاومت بدنی برای این ماه زیاد شود، افزود: این ذهنیت درست 
 نیست و هیچ گاه نمی توان موادقندی، پروتئینی و آب را بیش از

 ۴ تا ۵ ساعت در بدن ذخیره کرد.
انتظ��اری گفت: در م��اه رمض��ان روزه داران به اف��ت قند خون، 
کاه��ش آب بدن و افت فش��ار خون مبتال می ش��وند و به همین 
لحاظ ذخیره س��ازی مواد معدنی و ویتامینی چندان در این ماه 

ضرورتی ندارد.
وی با اشاره به این که  به منظور پیشگیری از افت قند خون الزم 
است که به مصرف غذاهایی در وعده های سحری روی آوریم که 
قند را دیر جذب و دیر هضم کند ، اف��زود: با غذاهایی رنگی مثل 
پلوش��وید، کلم پلو، هویج پلو و میوه های رنگی مثل انگور سیاه، 
توت فرهنگی و آلو سیاه ، قند آرام آرام در بدن جذب و دیر هضم 
می شود. عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان گفت: مصرف این نوع مواد غذایی و دیر هضم کردن 
مواد قندی حاصل از آن باعث می شود که به افت قند خون دچار 

نشوید یا دیرتر دچار این وضعیت شوید.
وی اظهار داشت: این در حالی اس��ت که مصرف غذاهای سفید 
مثل برنج سفید و نان و میوه جات سفید سبب جذب قند و هضم 

سریع آن می شود.
انتظاری با بیان این ک��ه در طول ماه مبارک رمض��ان از مصرف 
غذاهای پر ادویه و چایی پررنگ در وعده سحری خودداری شود، 
افزود: در صورتی که در هنگام سحری رنگ ادرار پررنگ باشد، به 
معنای کم آبی بدن است که باید سعی شود آب مورد نیاز به هنگام 

سحری تامین شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:  

تشکیل سازمان گردشگری اصفهان در آینده نزدیک
عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان

کم خوری و کاهش وعده های غذا برای سازش بدن با ماه رمضان 



اخبار کوتاهيادداشت

 مردم هزينه های برق مصرفی 
را تا يک چهارم کاهش دهند

مدیر دفتر ب��ازار برق و خان��ه فرهنگ مدیریت مص��رف برق گفت: 
مردم باید توجه ویژه ای به استفاده بهینه از انرژی در زمان کم باری 
داشته باشند و بدون ایجاد مشکل در شرایط رفاهی زندگی بتوانند 

هزینه های خود را تا یک چهارم کاهش دهند.
س��ارا صالحی در کارگروه مدیریت مصرف برق با بیان این که مردم 
باید در مصرف و اس��تفاده از وس��ایل برقی در زمان های مناس��ب 
مدیریت صحیح داشته باشند، اظهار داشت: مصرف صحیح مشترکان 
در فصل تابستان نه تنها برای وزارت نیرو موثر است، بلکه با کاهش 
هزینه های برق مصرفی خود مردم در س��طح کالن نیز سبب حفظ 
سرمایه های ملی می ش��ود. وی با اش��اره به پرداخت هزینه ماهانه 
مقداری از یارانه برق توسط دولت، تاکید کرد: مردم به صرفه جویی 
برق در زندگ��ی روزمره کم توجه ان��د. مدیر دفتر ب��ازار برق و خانه 
فرهنگ مدیریت مصرف برق اضافه کرد: پرداخ��ت مردم در مقابل 
اهمیت این انرژی در زندگی روزمره قابل توجه نیست و بهینه مصرف 

را باید سرلوحه زندگی خود قرار دهند. 

بن کارت ها جايگزين بن های 
فروشگاه های شهروند می شود

مدیرعامل بانک شهر از جایگزینی بن کارت های شهروندی به جای 
بن های فروش��گاه های شهروند خبر داد. حس��ین محمدپورزرندی 
 در نشست مش��ترک با مدیرعامل ش��رکت ش��هروند از جایگزینی

 بن کارت های شهروندی به جای بن های شهروند خبر داد.
 وی با تاکید بر این که بن کارت های شهروندی با امکان شارژ مبالغ 
مورد دلخواه از هفته جاری برای اش��خاص حقوق��ی قابلیت صدور 
دارد، اظهار داش��ت: طی مدت یک ماه آینده اش��خاص حقیقی نیز 
قادر هستند از این کارت ها بهره مند شوند. نایب رییس هیات مدیره 
بانک شهر افزود: مزایای متعدد برای استفاده از کارت های بانک شهر 
از جمله تخفیفات لحاظ ش��ده در خرید این کارت ه��ا به میزان ۳ تا 

۶ درصد است.

ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده فصل بهار تا ۱۵ تيرماه

معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتي گفت: مودیان 
مالیات بر ارزش افزوده مي توانند تا پانزدهم تیرماه و از طریق سامانه 
عملیات اینترنتي مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به ارایه الکترونیکي 

اظهارنامه هاي دوره بهار ۹۳ و پرداخت مالیات اقدام نمایند.
علیرضا طاری بخش با اشاره به این که تاکنون طي ۵ مرحله فراخوان، 
۴۳۰ هزار مودي حقیقي و حقوقي مشمول ثبت نام و اجراي قانون 
مالیات بر ارزش افزوده ش��ده اند، اظهارداشت: این دسته از مودیان 
مالیات بر ارزش افزوده موظف اند هر ۳ م��اه یک بار اظهارنامه هاي 

مالیاتي خود را به سازمان امور مالیاتي کشور ارایه دهند. 

باکيفيت ترين سواری ها را بشناسيد
1۴ سواری تولیدی در کشور در سطح کیفی خیلی خوب قرار دارند.

براساس جدید ترین آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 
1۴ سواری تولیدی در اردیبهش��ت ماه در سطح کیفی خیلی خوب 
 قرار دارند. س��وزوکی گراند ویت��ارا، مگان، پارس تن��در، تندر ۹۰، 
 2۰۶ صن��دوق دار، 2۰۶، ران��ا، پ��ژو پ��ارس، س��مند، پ��ژو ۴۰۵،
 ام وی ام ۳1۵، جک، ام وی ام ۵۳۰ و لیفان x۶۰ این خودروها هستند.

البته در بین خودروهای یاد شده خودروهای سوزوکی گراند ویتارا، 
 )A+( مگان، پارس تندر، تندر۹۰، 2۰۶ صن��دوق دار و 2۰۶ در رده
س��طح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند.کیفی��ت خودروهای قرار 
گرفته در رده )+A( س��طح کیفی خیلی خوب در حد قابل توجهی 
بیشتر از سایر خودروهای قرار گرفته در این رده بندی است به گونه ای 
که میزان نمره منفی این خودروها حدودا یک س��وم و کیفیت این 

خودروها سه برابر سایر خودروهای یاد شده است.

اصفهان شهر بدون رادار
اس��تان اصفهان با وج��ود بیابان ها و کویرهای وس��یعی ک��ه دارد هر 
از چندگاهی دچ��ار بادهای ش��دید،گردباد و طوفان  می ش��ود،ورود 
سامانه های ناپایدار و گرد و خاک و شن های روان متاثر از آن نیاز وجود 
به رادار هواشناسی را در این استان بیشتر می کند و این در حالی است 

که استان اصفهان هنوز رادار هواشناسی ندارد.
نوید حاج بابایی  مس��ؤول اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
می گوید،ش��بکه راداری کشور از س��ال های پیش تعریف شده که در 
کدام استان ها ایجاد و شبکه راداری را ایجاد کنند. تا کنون شش استان 
کش��ور در این زمینه تکمیل شده است، اما اس��تان اصفهان همچنان 
از ش��بکه راداری بی بهره اس��ت و جانمایی س��اختمان هوانوردی در 
حبیب آباد نزدیک فرودگاه ش��هید بهشتی مشخص ش��ده، اما اقدام 
اجرایی صورت نگرفته است. وی افزود: استان اصفهان جزو استان های 
در اولویت رادار هواشناس��ی است، اما فاز نخس��ت آن در استان هایی 
است که محل ورود سیس��تم به کشور اس��ت و اکنون تبریز به دلیل 
متاثر ش��دن سیس��تم مدیترانه ای، کرمانش��اه به دلیل نزدیک بودن 
و خوزس��تان به دلیل ورود سیس��تم های جوی از جن��وب در اولویت 
نخست  قرار گرفته اند. حاج بابایی با بیان این که رادار معتبرترین ابزار 
برای پیش بینی کوتاه مدت، بارش رگباری سیل آس��ا، باد ش��دید و با 
صحت استخراج است، گفت: رادار هواشناس��ی، پدیده های مخرب را 
پیش بینی می کندکه البته تعمی��ر و نگهداری آن گ��ران و پر هزینه 
اس��ت. وی اضافه کرد: همچنین این رادار هواشناسی پیش بینی های 
 ساعات قبل، دو یا سه روز قبل و س��اعت صبح را انجام می دهد. البته 
خرده ای هم به این رادار می شود گرفت و آن این که امکان پیش بینی از 
چند روز قبل ممکن نیست. مهدی صالحی مدیر کل هواشناسی استان 
اصفهان نیز در مورد این که چرا استان اصفهان هنوز رادار هواشناسی 
ندارد، گفت: رادار هواشناسی فازبندی شده است و اصفهان و شیراز در 
فاز دوم قرار گرفته است. وی با اشاره به این که پیگیر ایستگاه هواشناسی 
داخل شهر نیز بوده ایم گفت: از قدیم و سال های قبل پیگیر این قضیه 
بوده ایم و اکنون معاونت عمرانی استانداری نیز به این امر ورود پیدا کرده  
است. مدیر کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: نصب رادار بسیار 
هزینه بر اس��ت و به متخصص و تجهیزات زیادی نیاز دارد که با وجود 
چنین امکانات فنی می توان از رادار برای تشخیص پیش بینی وضعیت 
هوا استفاده کرد. تا کنون این امکان برای استان اصفهان فراهم نشده 
است. ضرورت دارد سازمان هواشناسی کشور در طرح جامع خود نیاز به 
پروژه های نوین سازی هواشناسی را که تا کنون معوق مانده اند، هر چه 
سریع تر اجرایی کند، اما مس��ؤوالن استان اصفهان از جمله مسؤوالن 

هواشناسی نیز باید به طور مستمر خواستار این امکانات باشند.

4
نرخ ۳۴ ارز رسمی گران شد

 بانک مرکزی دیروز از بین ۳۹ ارز رسمی موجود در مرکز مبادالت ارزی کشور، نرخ ۳۴ ارز رسمی را گران کرد.
بانک مرکزی در قیمت گذاری ارزهای رسمی موجود در مرکز مبادالت ارزی کشورتصمیم گرفت که از بین ۳۹ ارز 

رسمی نرخ ۳۴ ارز را نسبت به چند روز قبل گران کند. 
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مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: مجتمع 
خدماتي رفاهي بین راهي عباسي در روزهای آینده با حضور وزیر 
راه و شهرسازي به بهره برداري مي رسد. داریوش امانی در کمیته 
حمل و نقل ستاد هماهنگي خدمات سفر با موضوع ارتقای خدمات 
سفر در اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان با اشاره 
به تاکید معاون عمراني استانداري اصفهان مبني بر تشکیل کیمته 
حمل و نقل ستاد هماهنگي خدمات سفر به منظور تامین امنیت 
و سالمت هموطنان در سفر هاي تابستاني، اظهار داشت: دور اول 
سفر هاي تابس��تاني قبل از ماه مبارک رمضان از تاریخ 21 خرداد 

تا ۴ تیر ماه و دور دوم از تاریخ ۵ مرداد تا ۵ مهر ماه خواهد بود که 
پیش بیني مي شود در مرحله دوم شاهد حجم باالیي از ترافیک 
 در جاده هاي مواصالتي استان باشیم.  وی بررسي و رفع مشکالت

 اتوبوس هاي اس��کانیا و برخط سازي سیس��تم هاي معاینه فني 
خوردو ها را در واحد ایمني و ترافیک اداره حمل و نقل از اقدامات 
این اداره کل در راستاي افزایش ایمني در سفرهاي تابستاني عنوان 
کرد. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان با اشاره به این 
که براي تحقق این اهداف همکاري تمامي دس��تگاه هاي اجرایي 
مرتبط مانند هالل احمر، نیروي انتظامي و س��ازمان راهداري با 
اداره حمل و نقل ضروري است، بیان داشت: امید است در سفر هاي 
تابستاني همانند سفرهاي نوروزي شاهد کاهش آمار تصادفات و 

تلفات در جاده هاي استان باشیم. 
وی حض��ور س��رمایه گ��ذاران اس��تان را در زمین��ه س��اخت 
مجتمع ه��اي خدمات��ي رفاه��ي بین راه��ي مطل��وب ارزیابي 
 ک��رد و گف��ت: کاروانس��رایي ه��م در شهرس��تان کاش��ان 
کلنگ زني خواهد شد که امید است بتوانیم در چند ماه آینده تعداد 

این مجتمع ها را در استان اصفهان افزایش دهیم. 
امانی تصریح کرد: صنعت حمل و نقل تعطیلي ندارد و باید همیشه 

براي خدمت به مردم آمادگي الزم را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: میزان مصرف گاز 
اس��تان اصفهان در بخش خانگی حدود 2۵ درص��د و صنایع و 
نیروگاه ها ۶۸ درصد اس��ت که این آمار حاکی از آن است که در 

صنایع ما مصرف گاز بهینه نیست.
س��عید مومنی با اشاره به مس��احت 1۰۷هزارکیلومتری استان 
اصفهان و جمعیت ۶/۵ درصدی آن نس��بت به کل کشور، اظهار 
داشت: سهم گازرسانی این اس��تان با توجه به جمعیت آن بالغ 
 بر ۸/۳  درصدانش��عابات، 1۰/1 درصد ف��روش گاز،  ۸/1 درصد 

ش��بکه ها، ۸ درصد روس��تاهای تحت پوش��ش و1۰/۶ درصد 
شهرهای کشور است. 

وی به میزان مصرف گاز در اس��تان اش��اره کرد و افزود: میزان 
 مص��رف گاز در بخش خانگ��ی ح��دود 2۵ درص��د و صنایع و 
نیروگاه ها ۶۸ درصد اس��ت که این آمار حاکی از آن است که در 

صنایع ما مصرف گاز بهینه نیست. 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان تصریح کرد: در قانون 
برنامه چهارم و پنجم مصوب شده که نیروگاه ها ۵ درصد راندمان 
خود را افزایش دهند. وی با اشاره به این که در حال حاضر روزانه 
1۵۰میلیون متر مکعب گاز در نیرو گاه ها و صنایع عمده استان 
مصرف می شود، گفت: درصورتی که این مجموعه در مصرف گاز 
۵ درصد صرفه جویی کنند معادل۷/۵میلیون متر مکعب راندمان 
آنها افزایش پیدا می کند. مومنی مصرف نیروگاه ش��هید محمد 
منتظری را روزانه حدود 12 میلیون متر مکعب عنوان کرد و بیان 
داشت: از این میزان ۳۵ درصد به انرژی تبدیل می شود و مابقی 
آن پرت حرارتی است. وی تاکید کرد: نیرو گاه ها باید در تامین 
سوخت خود از سیکل های ترکیبی اس��تفاده کنند تا در میزان 

گاز صرفه جویی شود. 

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

ميزان مصرف گاز در صنايع استان بهينه نيست
با حضور وزير راه وشهرسازی صورت می گيرد

بهره برداری از مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي عباسي استان

 قيمت ميوه 
نصف شد

قنات، ميراث مهم 
کشاورزی ايران

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود رقیبان زیاد در سطح بین المللی، قنات به 
عنوان میراث مهم کشاورزی جهان به نام ایران ثبت شد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم تسلیم سند ثبت جهانی 
نظام کش��اورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان که در 
ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: قنات 
یک میراث جهانی کشاورزی است که س��ازگار با محیط زیست و در تعادل با 

محیط زیست عمل می کند.
وی اف��زود: خوش��بختانه ب��ا ت��الش هم��ه دس��ت اندرکاران و کارکن��ان و 
همکاری خوب س��ازمان های بین المللی در یک گروه ۳۰ نف��ره که در محل 
فائو تش��کیل ش��ده بود و بازدیدهای میدانی در ای��ران و دف��اع نمایندگان 
 جمهوری اس��المی، این می��راث جهان��ی به ن��ام جمهوری اس��المی ایران

 ثبت شد.

رییس اتحادیه باغداران از کاهش ۵۰ درصدی قیمت میوه نس��بت به س��ال 
گذشته خبر داد. مجتبی شادلو با بیان این خبر گفت: پیش بینی می شود امسال 
۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشیم. وی اظهار کرد: 
در حال حاضر تمام محصوالت کشاورزی مانند هندوانه، خربزه، ملون، گرمک 
و محصوالت باغی چون هلو، آلو، آلبالو، سیب، گیالس و انواع انگورها در بازار 
موجود اس��ت. رییس اتحادیه باغداران با بیان این که امسال به دلیل فراوانی 
محصوالت قیمت ها کاهش یافته است، گفت: برخی از محصوالت مانند زردآلو 
به دلیل تحمیل خسارت طوفان، قیمت نسبتا باالیی دارد. شادلو درباره علت 
تحمیل خسارت زیاد به باغ های زردآلو اظهار کرد: در ابتدای توزیع این میوه 
در بازار قیمت نسبت به سال گذشته حدود ۶۰۰۰ تومان کاهش داشت، اما به 
علت طوفان با یک افزایش قیمت مواجه شدیم. به دلیل مصادف نشدن با زمان 

برداشت سایر محصوالت خسارت چندانی به سایر محصوالت وارد نشد.

مس��ؤول کمیس��یون خدمات و تجارت اتاق بازرگانی اس��تان 
اصفهان گفت: احتمال دارد فاز نخست بندر خشک اصفهان تا 

پایان سال جاری افتتاح شود و به بهره برداری برسد.
سال گذش��ته خبری مبنی بر اس��تقرار بندر خشک در استان 
اصفهان منتش��ر و مقرر ش��د در یک��ی از مناطق اس��تان این 
بندر احداث ش��ود. در این خصوص اقداماتی از قبیل ش��رکت 
مسؤوالن اس��تان در جلسات متعدد با اس��تانداری و مکاتبات 
متعدد با گمرک ایران و س��ایر مراجع ذی رب��ط، اخذ مجوز به 
ش��ماره ۴۹۷2۹/۴۴۳۶۰ به تاریخ 2۸ اردیبهشت سال ۹2 در 
سفر دور چهارم هیات دولت گذش��ته به اصفهان در خصوص 
ایجاد بندر خش��ک در منطقه محروم شرق اصفهان )سجزی( 
با سرمایه گذاری و سیاست گذاری و حمایت بخش خصوصی، 

برگزاری جلس��ه در اتاق بازرگانی اصفه��ان و تفویض اختیار 
و تش��کیل دبیرخانه بندر خش��ک زیرنظر رییس کمیس��یون 
تجارت استان و بررسی شرایط الزم برای بندر خشک زیر نظر 
کمیسیون مربوطه، انجام شد. بندر خشک اصفهان در زمینی 
به مساحت 1۵۰۰ هکتار احداث می شود و کاالهای کانتینری 
 وارداتی بنادر کش��ور، به طور مس��تقیم از روی کشتی توسط 
راه آهن حم��ل و در این بندر پی��اده و نگه��داری و تمام امور 
گمرکی مربوطه در محل این بندر خشک انجام خواهد شد. بر 
این اس��اس با پیگیری های صورت گرفته طی ۶ ماه گذشته و 
انجام چند مالقات با مقامات ذی ربط در تهران و همچنین ارایه 

توضیحات کافی، موافقت اولیه مبنی بر احداث بندر خش��ک 
در منطقه ایستگاه سیستان سجزی در شرق اصفهان از سوی 

وزارت راه و شهرسازی صادر شد. 
جعفر ذره بینی با اشاره به روند طرح بندر خشک در اصفهان، 
اظهار داش��ت: بعد از پیگیری هایی که نسبت به مجوز و تایید 
اس��تراتژی برای ایجاد بندر خش��ک انجام ش��د و با برگزاری 
 جلس��اتی طی روزهای گذش��ته، خوشبختانه ش��رکت های

سرمایه گذار آن مشخص شدند. 
وی ادامه داد: س��رمایه گ��ذاران در اجرای طرح بندر خش��ک 
عبارت اند از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، ش��هرداری، اتاق 

تعاون، اتحادیه حمل و نقل جاده ای اس��تان اصفهان همراه با 
یک شرکت خصوصی. 

مس��ؤول کمیس��یون خدمات و تجارت اتاق بازرگانی اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: مقرر ش��ده مابقی کارها از جمله انتخاب 
مدیرعامل بندر خش��ک اصفهان در هفته آینده تعیین تکلیف 
شود. وی تاکید کرد: از همین حاال تمام کارهای مقدماتی ایجاد 
بندر خشک آماده ش��ده و منتظر هستیم که پیمانکار اقدامات 
مورد نظر را انجام دهد. ذره بینی با اش��اره ب��ه این که کارهای 
حقوقی اجرای بندر خش��ک به پایان رسیده اس��ت، افزود: در 
حال حاضر به ص��ورت موقت دفتر این بن��در در اتاق بازرگانی 
اصفهان واقع ش��ده و در آینده برای چگونگ��ی دفتر این پروژه 

تصمیم گیری می شود.

افتتاح فاز نخست بندر خشک اصفهان تا پايان سال

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
باالی 2۰ سال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در بین 12 کشور 
منطقه، ایران جزو شش کش��وری است که سوانح مرگبار هوایی 

داشته است.
علیرضا جهانگیریان  معاون وزیر راه و شهرس��ازی، در حاش��یه 
نخس��تین همای��ش ایمن��ی در حمل و نق��ل هوای��ی در جمع 
خبرنگاران از طراحی مش��وق هایی برای اقدام نوس��ازی ناوگان 
از س��وی ش��رکت های هواپیمایی گف��ت و اظهار ک��رد: طبق 
دس��تورالعملی که ابالغ رس��می آن به زودی انجام می شود به 
منظور پیش��گیری از س��وانح، مش��وق هایی برای شرکت های 
هواپیمایی ایجاد شده تا آنها بتوانند هواپیماهایی با سن پایین تر 
وارد کنند. همچنین در کلیه پروازها نظارت خواهد شد تا از پرواز 

هواپیماهای باالی 2۰ سال جلوگیری شود.
پیش بینی می ش��ود آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما به شکل یک 

فرآیند تدریجی اجرا شود و حداقل شش ماه زمان ببرد.
وی گفت: فرآیند آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما که طبق قانون 
موظف به اجرای آن بودیم پس از بررس��ی و محاس��بات دقیق 
چندین ماهه، از چند روز پیش آغاز شد و بسیاری از شرکت های 

هواپیمایی آن را در دستور کار خود قرار داده اند.
جهانگیریان اضافه کرد: البته چنین طرحی قطعا زمان بر خواهد 
بود و پیش بینی می کنیم اجرایی شدن کامل آن شش ماه زمان 

ببرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاس��خ به سوالی مبنی بر این که 
تعیین نرخ کف و س��قف به میزان ۳۰ درصد از نرخ های مصوب 
مغایر با قانون نیست، اظهار کرد: این نرخ در جلسات کمیته های 
تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شدن آن نیز با تایید و 
هماهنگی شرکت های هواپیمایی بود. از این رو به نظر نمی رسد 
اجرایی شدن آن از سوی این شرکت ها با مشکل یا ابهام خاصی 

ر و به رو شود.
رییس سازمان هواپیمایی کش��وری با بیان این که منظور از این 
بحث، متنوع سازی نرخ ها بوده است، اظهار کرد: در متنوع سازی 
نرخ ها حول محور یک قیمت رس��می مصوب تعیین می شود. از 
این رو بر مبنای نرخ مصوب سال ۹1، نرخ ها ۳۰ درصد باال یا پایین 

تعیین می شوند.
جهانگیریان همچنین از آغاز به کار یک کمیته ارتقای ایمنی در 
سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: این کمیته بناست با 
حضور متخصصان و دست اندرکاران این صنعت به شکل ماهانه 
جلسه داشته باشد و در کنار بررسی آنچه امروز در رابطه با ایمنی 
 هوایی مطرح است نسبت به آنچه باید در آینده داشته باشیم نیز 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهد.
وی درباره جایگاه فعلی ایران در امنیت هوایی جهان اظهار کرد:  
با توجه به آمارهای بین المللی مطرح ش��ده کشور، ایران از نظر 

ارگان های نظارتی در ایمنی پرواز، در جمع 2۰ کشور برتر جهان 
است. هر چند آمار ما در س��وانح چندان مناسب نبوده و در چند 

سال گذشته مشکالتی را در این حوزه داشته ایم.
رییس س��ازمان هواپیمایی کش��ور درباره برنامه ریزی ها برای 
نوسازی ناوگان هوایی کشور نیز گفت: برای این مساله تحریم ها 
قدری در سال های گذشته برای ما مشکل آفرینی کردند؛ هر چند 
در تالش هستیم با برنامه ریزی و مذاکراتی که می کنیم نسبت 

به نوسازی ناوگان هوایی کشور اقدامات الزم را صورت دهیم.
رییس سازمان هواپیمایی کشور گفت: در بین 12 کشور منطقه 
ایران جزو شش کشوری است که س��وانح مرگبار هوایی داشته 

است.
جهانگیریان با بیان این که شرایط ایمنی پرواز از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی بسیار مهم است، اظهار کرد: باال بردن ایمنی 
پروازها از اصلی ترین اولویت سازمان هواپیمایی کشور به حساب 

می آید.
وی تصریح کرد:  در کش��ور ما با توجه به اه��داف مدنظر، ارتقای 
ایمنی همواره مورد تاکید بوده اس��ت. هر چن��د در حال حاضر 
تمامی مسؤوالن و دست اندرکاران در تالش هستند چالش های 
موجود در عرصه ایمنی هوایی را حل کنند، کشورمان همچنان در 
بین 12 کشور منطقه جزو شش کشوری است که سوانح مرگبار 

در آن ثبت شده است.
 جهانگیری��ان ب��ا بی��ان این که ت��الش ب��رای ارتق��ای امنیت

 اجتناب ناپذیر اس��ت، اظه��ار کرد: پنج دس��ته صاحب نظران، 
س��ازندگان، گروه های خدماتی، ش��رکت های ف��رودگاه و گروه 
عملیات و نظارت هر یک به نوبه خود در ایمنی پرواز نقش خاصی 
ایفا می کنند. از این رو برای باال بردن س��طح امنیت پروازها باید 
تعاملی مناسب بین تمام این گروه ها شکل بگیرد و ارتقای امنیت، 

فعالیتی جمعی است که با یک کار گروهی به وجود می آید.
ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری اف��زود: تص��ور این که 
شرکت های خدماتی بتوانند بدون نظارت کار خود را انجام دهند 
ممکن نیس��ت و قطعا باید برای داش��تن خطوط هوایی امن در 
فضای ایران تمام گروه ها و دست اندرکاران باید دست به دست 

هم دهند تا اولویت امنیت شکل بگیرد و اجرایی شود.
وی با اش��اره به همایش ایمن��ی در حمل و نق��ل هوایی اظهار 
کرد:  ای��ن همای��ش قص��د دارد ب��ا ایج��اد محیط��ی کارآمد 
زمین��ه ایج��اد تعام��ل متقاب��ل بی��ن فع��االن این عرص��ه را 
فراه��م آورد و با ای��ن تعام��ل بین هم��ه فعاالن بخ��ش برای 
 دس��تیابی به س��طح قابل قب��ول ایمن��ی همکاری ه��ای الزم 

را ایجاد کند.

ايران جزو شش کشور سوانح مرگبار هوايی 

هواپیماهای باالی 20 سال باز نشسته شدند
 فعاليت بسيجيان

 درفرهنگ سازی مصرف آب 
فرمانده ناحیه امام صادق )ع( اصفهان از حضور بسیجیان 
ش��هر اصفهان در زمینه فرهنگ سازی صرفه جویی در 

مصرف آب خبر داد
سرهنگ پاسدار علی مقواساز  گفت: بسیج نیروی مردمی 
نظام جمهوری اسالمی است که در هر عرصه ای که نیاز 

کشور و اسالم باشد، ورود می کند.
وی به مشکل کم آبی شهر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: 
براساس تفاهم نامه ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( 
و آب منطقه ای اصفهان بسیجیان شهر اصفهان در زمینه 
فرهنگ سازی و کاهش مصرف آب فعالیت های مختلفی 

در دستور کار قرار خواهند داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج امام ص��ادق )ع( گفت: 
مش��کل کمبود آب جدی است و همه س��ازمان ها در 
راستای برنامه های خود باید این مساله را جدی بگیرند.

 وی اظه��ار ک��رد: در همی��ن زمین��ه نشس��ت ه��ای 
 فرهن��گ س��ازی در رده ه��ای مختل��ف نواح��ی امام

 رضا )ع(، امام علی )ع( و امام صادق )ع( برگزار می شود 
و با بهره گیری از کارشناسان آب منطقه ای اصفهان این 

مساله برای اقشار مختلف مردم تبیین خواهد شد.
مقواساز توزیع بسته های فرهنگی را شامل کتاب های 
مختلف برای رده های مختلف سنی، از دیگر برنامه های 
بسیج در این عرصه برشمرد و افزود: این کتاب ها توسط 
آب منطقه ای اصفهان تهیه شده است و بسیجیان این 

بسته ها را در رده ها مختلف بسیج توزیع خواهند کرد.
وی اظهار ک��رد: توجیه فرماندهان رده های بس��یج در 
خصوص فرهنگ س��ازی صرفه جوی��ی در مصرف آب 
از دیگر برنامه های بس��یج اس��ت که به همین منظور 
 ای��ن فرماندهان از مراک��ز آب منطق��ه ای و طرح های 
آب رسانی به اصفهان بازدید می کنند و در جریان روند 

این مساله قرار خواهند گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج امام ص��ادق )ع( افزود: 
 در تمامی حوزه های مقاومت بس��یج رابطانی در زمینه 
صرفه جویی در مصرف آب مشخص خواهند شد و این 
افراد برنامه ریزی مناسب را برای توجیه اقشار مختلف 

مردم پیگیری خواهند کرد.
 وی ی��اد آور ش��د: در ای��ن طرح ه��ا محله مح��وری و 
بهره گیری از ظرفیت مس��اجد نقش کلیدی دارد، ولی 
برنامه ریزی مناسب در اقش��ار مختلف بسیج نیز انجام 

خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بحران آب جدی است و همه مردم 

باید این مساله را جدی بگیرند
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهي مزايده 
 بر اساس پرونده اجرائی  به شماره بايگاني 9100097  تمامت ششدانگ يكباب 
خانه ثبتی شماره سيصدونودونه فرعي از يكصدوهفتادويک اصلي واقع درمهديه 
بخش يک ثبتي شهرضابه مساحت 298/85 مترمربع مورد ثبت صفحه 376 دفتر 
178 با حدود اربعه ذيل:شماالبه طول 11/85متردرب وديواريست به كوچه عمومي 
شرقابه طول 25/20مترديواربه ديوارخانه شماره171/13باقي مانده جنوبااول به 
طول 7/90متردوم به طول 3/95مترديواربه ديوارخانه 171/13باقي مانده غربابه 
نام  نداردبه  ارتفاعي  171/13حقوق  شماره  ديوارخانه  25/45مترديواربه  طول 
نصف جهان خيرات پور ثبت وسند صادرشده است و به موجب سند رهنی شماره 
31055 مورخ 05 /  12/  1387 دفتر اسناد رسمي شماره 145 شهرضاازطرف 
علت  وبه  قرارگرفته  اصفهان  ازادي  ميدان  بانک صادرات شعبه  دررهن  نامبرده 
عدم پرداخت بدهي بستانكارتقاضاي صدوراجرائيه نموده وپس از ابالغ اجرائيه 
قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانكار  بانک  درخواست  به 
ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك مذكورمورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر 
رسمی  كارشناس  ارزيابی  وبرگ  اجرا  مامور  توسط  تنظيمی  مجلس  صورت 
مسكوني  گرديد.موردبازديدساختمان  وارزيابی  توصيف  شرح  بدين  دادگستری 
تجاري يک طيقه بازيرزمين انباري به مساحت عرصه 298/85مترمربع ومساحت 
باديوارهاي  ساختمان  ميباشد،  مغازه  آن  كه13/5مترمربع  250مترمربع  اعياني 
باربروسقف تيراهن وآجروبدنه يک مترسراميک وبقيه گچ ونماي كوچه وحياط 
سيمان ودرب وپنجره هاي بيرون فلزي ودربهاي داخل چوبي وآشپزخانه نيمه 
كاشي وكف  نيمه  بهداشتي  است، سرويس  موزايک  كابينت وكف  وبدون  كاشي 
ومغازه  سيمان  سفيدوكف  سيمان  بدنه  زيرزمين  ميباشد،  موزائيک  ساختمان 
مبلغ  ميباشد.به  وگاز  وبرق  آب  امتياز  داراي  است،  موزائيک  وكف  نقاشي  بدنه 
بستانكارموردرهن  بانک  اعالم  وطبق  است  گرديده  ارزيابي  ريال  پانصدميليون 
چهارشنبه  روز   12 الی  صبح   9 ازساعت  كه  مزايده  جلسه  ميباشد.در  فاقدبيمه 
مورخ 15 / 05 / 1393 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق 
مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه 
ميليون  پانصد  ازمبلغ  از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده  بعد  گردد روز 
ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادی وبه هر كس كه خريدار باشد فروخته 
اسالم  آدرس:  به  مزايده  مورد  از  جلسه  تشكيل  از  قبل  ميتوانند  طالبين  ميشود 
به عمل آورند  بازديد  ايثارپالك 8  امام خميني خيابان رجائي كوچه  آبادخيابان 
الزم به ذكر است كه كليه هزينه ی قانونی اعم از هزينه انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب 
وآبونمان ،آب و برق وگازوساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد 
.اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رودچاپ اصفهان در تاريخ 04 / 04 / 1393 

درج ومنتشر ميشود مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا-   يوسفيان

آگهي ابالغ  اخطاريه 

بدينوسيله به بدينوسيله به شركت تعاوني نگين سبزمهياران به شماره ثبت 606 
: ساكن شهرضا  تقاضانامه  ادرس متن سند و  ثبت شركتهاي شهرضا كه طبق 
ابتداي جاده زره كه طبق گزارش كالنتري 11 شهرضا درآدرس مذكورشناسايي 
له  بايگاني 9200076  ابالغ ميگردددرموضوع پرونده اجرائي به شماره  نگرديده 
بانک كشاورزي شعبه شهرضاوعليه آن شركت وغيره وپيرواجرائيه ابالغ شده 
درابنيه  واقع   1  /  7141 شماره  ثبتي  پالك  ششدانگ  اينكه  ميداردنظربه  اعالم 
آقاي  ازطرف  بررهن  مذكورمشتمل  پرونده  شهرضاموردرهن  ثبتي  يک  بخش 
انتقال گرديده است  امراله صفي به آقاي مرتضي خسرووخانم پروانه مجاهدي 
لذاعمليات اجرائي عليه شماونامبردگان ادامه خواهديافت  محمد مهدی يوسفيان - 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

مزايده 
پرونده:  شماره   139303902004000003 آگهی:  شماره   23561  
9204002004000302 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 9200776 شش دانگ 
ثبتی 5 فرعی بانضمام  اول به شماره پالك  آپارتمان واقع در طبقه  يک دستگاه 
ششدانگ انباری 7 فرعی به مساحت 7/10 مترمربع و ششدانگ پاركينگ 9 فرعی 
از پالك 262/1 به مساحت 136/20  به مساحت 14/70 مترمربع مجزی شدگان 

و  مترمربع   7/10 انباری  بانضمام  تراس  مترمربع   6/60 احتساب  با  مترمربع 
پاركينگ 14/70 مترمربع واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان-خيابان 
در  آن  مالكيت  سند  كه  اول  پست-طبقه  اداره  سيدالعراقين-جنب  نشاط-كوچه 
صفحه 338 دفتر 261 امالك با شماره چاپی 849453 ثبت و صادر شده است 
به طولهای 4/5 متر  با حدود: شمااًل در سه قسمت كه قسمت دوم شرقی است 
به  اول  و 0/35 متر و 3/90 متر پنجره ها و ديواريست به فضای كوچه، شرقًا 
طول 0/35 متر ديواريست به فضای كوچه دوم به طول 4/20 متر ديواريست به 
ديوار پالك 2622 )سابقه مشترك بوده( دوم در دو قسمت كه اول جنوبی است 
به طول های 1/50 متر ديواريست به داكت، چهارم در سه قسمت كه قسمت اول 
جنوبی و قسمت سوم شمالی است به طول های 2/30 متر و 3/40 متر و 2/30 
متر درب و ديواريست به راه پله مشاعی 12 فرعی، پنجم در دو قسمت كه قسمت 
به  داكت، ششم  به  ديواريست  متر  متر و يک  به طولهای 0/5  دوم شمالی است 
طول 8/35 متر ديواريست به ديوار پالك 2622 )سابقه مشترك بوده( جنوبًا در 
سه قسمت كه قسمت اول و سوم به صورت پخ است به طول های 1/70 متر و 
به طول  به فضای حياط مشاعی، غربًا  پنجره است  6 متر و 1/06 متر ديوار و 
17/65 متر ديواريست به فضای پالك 2661 كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك 
فوق مساحت آپارتمان 136/20 مترمربع و انباری 8/1 مترمربع و پاركينگ 14/7 
و  3 سانتی  آجر  نمای  و  بلوك  تيرچه  با سقف  بتنی  اسكلت ساختمان  مترمربع 

پوشش بام از نوع ايزوگام است آپارتمان دوخوابه بوده و كف سراميک و دربهای 
بخاری  گرمايش  سيستم  و  شده  آنودايز  آلومينيومی  ها  پنجره  و  چوبی  داخلی 
گازی و سرمايش كولر آبی ميباشد ملكی خانم فخری خواجه كه طبق سند رهنی 
شماره 141779-1390/10/04 دفترخانه 12 اصفهان در رهن بانک سرمايه شعبه 
شيخ صدوق اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک سند رهنی فوق فاقد بيمه 
ميباشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1393/05/04 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی-چهارراه اول خيابان الهور 
به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 2/890/000/000 ريال شروع و به 
هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به 
ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/04/04 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز 
مزايده به روز بعد موكول می گردد توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ 
ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و 
ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را 
تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 
امالك سپرده نمايد. م الف:5393 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزايده 
پرونده:  شماره   139303902004000074 آگهی:  شماره   23562  
9100400200400668 آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره بايگانی: 9101732 
شش دانگ يكباب خانه پالك شماره 7 فرعی از 4997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

اصفهان-خ مصلی)آب250(-كوچه شهيد  آدرس  به  مترمربع   91/5 مساحت  به 
ذيل  و  امالك   636 دفتر   318 در صفحه  آن  مالكيت  كه سند  شاطرگلی-پالك24 
نام جواد يزدانی باغملكی سابقه ثبت و صدور سند مالكيت  شماره 117794 به 
به ديوار خانه 4997/2 شرقًا  به طول 6 متر ديوار  با حدود: شماال  داشته است 
بطول 13/80 متر ديوار به ديوار خانه 4997/8 جنوبًا اول بطول 5/5 متر درب و 
ديواريست به كوچه دوم بطول 1/40 متر خط مستقيم مفروض است به قسمتی كه 
بعدا در مسير تعريض كوچه قرار خواهد گرفت )اين قسمت بصورت پخ می باشد( 
غربا بطول 16/70 متر خط مستقيم مفروض است به قسمتی كه بعدا در مسير 
تعريض كوچه قرار خواهد گرفت كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق عبارت 
مترمربع  به مساحت حدود 91  ای  دارای عرصه  منزل مسكونی  يكباب  از  است 
و اعيانی  170 مترمربع با كيفيت ساخت نامطلوب با ديوارهای باربر از اجر و 
سيمان-سقف تيراهن و اجر-نما از سنگ و پالستر ماسه سيمان-درب و پنجره 

فلزی-كف موزاييک با سيستم سرمايش كولر ابی و گرمايش بخاری گازی ميباشد 
دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد ملكی آقای جواد يزدانی باغملكی است 
كه ششدانگ طبق سند رهنی شماره 29969-1390/06/26 دفترخانه 116 اصفهان 
از  باشد  بيمه می  فاقد  باشد و  ايران واقع می  الحسنه مهر  بانک قرض  در رهن 
ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 1393/05/05 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی-چهارراه اول سمت چپ به مزايده 
گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 1/100/000/000 ريال شروع و به هر كس 
است  ذكر  به  الزم  می شود  فروخته  پيشنهادی  قيمت  باالترين  به  باشد  خريدار 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم 
در  مزايده  از  پس  آنكه  ضمن  است  مزايده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  يا  شده 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/04/04 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز 
مزايده به روز بعد موكول می گردد توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ 
ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و 

ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را 
تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 
امالك سپرده نمايد. م الف:5179 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ رای
 23655 شماره دادنامه: 92/7/17-783 شماره بايگانی شعبه: 304/92 خواهان: 

1- رمضان عباس طادی 2- نصرت عباس طادی 3- ناهيد عباس طادی 4- صغری 

نشانی  به  همگی  طادی  جعفری  احمد   -6 طادی  عباس  5- حسن  طادی  عباس 
اصفهان-خ كاوه-خ گلستان-خ بوعلی سينا-خ رزا-پالك151 وكيل: يونس افشار 
كوچه1- مفيد-نبش  شيخ  خ  شمالی-ابتدای  صدوق  شيخ  اصفهان-خ  نشانی  به 

المكان  مجتمع آرمان-طبقه2-واحد6 خوانده: ناهيد حسن نژاد به نشانی مجهول 
اجره  و   91/12/18 مورخه  از  معوقه  اجور  پرداخت  به  خوانده  الزام  خواسته: 
المثل ايام تصرف بعد از انقضاء الزام به پرداخت هزينه قبض آب، برق،گاز، تلفن 
گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهانها 
عباس  ناهيد  طادی،  عباس  طادی، صغری  عباس  نصرت  طادی،  عباس  رمضان 
طادی، حسين عباس طادی، احمد جعفر طادی به وكالت يونس افشار به طرفيت 
خانم ناهيد حسن نژاد به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه و اجرت 

و هزينه  كليه خسارات  انضمام  به  اجاره  مهلت  انقضا  از  بعد  ايام تصرف  المثل 
بر  مبنی  مستندات  اصول  بقاء  به  عنايت  با  وكيل  الوكاله  و حق  قبوض مصرفی 
پرداخت قبوض در يد خواهان و مصون ماندن خواسته هرگونه تعرض و انكار 
به مبلغ  به محكوميت خوانده در خصوص اجور معوقه  لذا شورا نظر  و تكذيب 
)900/000( ريال و در خصوص اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ انقضاء قرارداد 
تا زمان تخليه به مدت 94 روز مجموعًا به مبلغ )5/640/000( ريال و در خصوص 
 )40/000( مبلغ  به  دادرسی  هزينه  و  ريال   )1/298/000( جمعا  پرداختی  قبوض 
ريال و همچنين هزينه نشر آگهی كه محاسبه آن بر عهده اجرای احكام می باشد 
و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد 
نظرخواهی در يكی از دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6004 

قاضی شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای

پرونده:  شماره   9309970352800336 دادنامه:  شماره   23656  
وحيد  آقای   -1 شكات:   910963 شعبه:  بايگانی  شماره   910998035890073
اميد-مجتمع شايان-ط همكف  بيژن-ك  كاشانی-ك  نشانی خ محتشم  به  نظيری 
زار-خ  يله  بويراحمد-روستای  نشانی شهرستان  به  آژند  امرا...  آقای  غربی، 2- 
انقالب-فرعی9، 3- آقای علی اكبر وثوقی به نشانی خ محتشم كاشانی-ك بيژن-ك 
اميد-ساختمان شايان-واحد همكف غربی متهمين: 1- آقای كريم باباپور 2- آقای 
حسين ملكی همگی به نشانی مجهول المكان 3- آقای ابوذر پوربهشتی به نشانی 
ياسوج-يله زار-مادوان باال-خ ولی عصر-فرعی1-سمت چپ-درب دوم 4- آقای 
پوريا رنجبر به نشانی تهران-پرديس-فاز3-مجتمع نور-پ7-واحد7 اتهام: سرقت 
مستوجب تعزير گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقايان ابوذر پوربهشت فرزند حيدرقلی و پوريا رنجبر فرزند عزيزمراد و حسين 
ملكی دائر بر مشاركت در سرقت از آقايان امرا... آژند و علی اكبر وثوقی و وحيد 
نظری به شرح برگ شماره 94 پرونده با توجه به اظهارات شكات و گزارش مرجع 
متهم  بودن  متواری  و  دادسرا  در  رنجبر  و  پوربهشت  متهمين  اقارير  و  انتظامی 
حسين ملكی و عدم حضور ايشان در دادگاه و ارائه دفاع مجرميتشان محرز است 
و دادگاه مستندا به مواد 47و656و667 قانون مجازات اسالمی 1375 هر يک از 
متهمين را به تحمل 6 ماه حبس و 20 ضربه شالق تعزيری و رد اموال به شكات به 
شرح برگ شماره 94 پرونده )به جز اموالی كه تاكنون به شكات مسترد شده است 
و با عنايت به اعالم گذشت شاكی امرا... آژند از متهم ابوذر پوربهشت( محكوم 
مينمايد. اين رای غيابی و ظرف 10روز از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و 
بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است 
و در خصوص اتهام آقای كريم باباپور دائر بر سرقت از آقايان علی اكبر وثوقی و 
وحيد نظری صرفنظر از عدم حضور نامبردگان در دادگاه عليرغم احضار ايشان 
و ابالغ در دو مرحله با عنايت به فقد دليل كافی در خصوص مشاركت نامبرده  با 
ساير متهمين در سرقتهای انجام شده رای بر برائت وی صادر و اعالم می گردد 
اين رای ظرف بيست روز از ابالغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان 

اصفهان است. م الف: 6070  دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

تاسیس
اردستان  خاك  سازه  شركت  تاسيس  آگهی  93/1637/33/و  شماره:   23665  
عمومی  مجمع  جلسه  صورت  و  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه  خاص  سهامی 
موسس و هيات مديره شركت سازه خاك اردستان سهامی خاص با شناسه ملی 
ثبت  به  اداره  اين  در  تاريخ 1393/03/05  در  با شماره 863  كه   14004087941
برای  تكميل شده  ثبت  امضاهای ذيل  از حيث  تاريخ 1393/03/24  رسيده و در 
به  مرتبه  يک  برای  رود  زاينده  روزنامه  نيز  و  رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع 
شرح زير آگهی می شود:1- اساسنامه شركت مشتمل بر 63 ماده و 10 تبصره به 
تصويب رسيد.2- موضوع شركت: با اين مقدمه كه ثبت موضوعات زير به منزله 
پيمانكار  و  نظارت  امور طراحی و  انجام  نميباشد-  فعاليت  پروانه  اخذ و صدور 
و  بتونی  از چوبی، آجری، سنگی،  اعم  ابنيه  و  به 1- ساخت ساختمانها  مربوط 
فلزی )ساخت سازه های فلزی پيچ و مهره ائی و جوشی، سوله( و نظاير آن. 2- 
تونلهای آب، مخازن آب و شبكه های توزيع آب، شبكه های جمع آوری و انتقال 
احداث حوضچه  و زهكشی،  آبياری  های  و شبكه  آب  انتقال  كانالهای  فاضالب، 
)سيويل( تصفيه  عمليات ساختمانی  و  آبزيان  تكثير  و  پرورش  استخرهای  و  ها 
خانه های آب و فاضالب و نظاير آن 3- ساخت راه ها نظير راه های اصلی و 
و  آسفالتی  عمليات  و  راهداری  و  پلها  تونلها،  ها،  راه  آزاده  ها،  بزرگراه  فرعی، 
نظاير آن 4- امور پيمانمكاری مربوط به جنگل داری. درخت كاری، بهسازی و 
اصالح اراضی، مالچ پاشی و تثبيت شن روان، ايجاد فضای سبز و نگهداری آن 
و نظاير آن 5- صادرات و واردات، خريد و فروش كاال، شركت در مناقصات و 
مزايدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهيالت از بانكها و موسسات مالی صرفا 
جهت تحقق اهداف شركت، پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح.3- مدت 
اردستان-بلوار  نامحدود.4- مركز اصلی شركت:  به مدت  ثبت  تاريخ  از  شركت: 
كدپستی 8381848486. 5- سرمايه شركت: مبلغ يک  كوچه كرامت –  پرستار – 
ميليون ريال نقدی منقسم به يكصد سهم با نام ده هزار ريالی و غير نقدی ندارد.6- 
شركاء و موسسين شركت- آقايان سيد سجاد مظلوم فرزند سيد رضا با كدملی 
1189372207 و سيد مهدی مظلوم فرزند سيد رضا با كدملی 1189355205 و 
سيد رحمت اله مظلوم فرزند سيد رضا با كدملی 1180016912. 7- اولين مديران 
سمت  به  مديره  هيات  اصلی  عضو  عنوان  به  مظلوم  مهدی  سيد  آقای  شركت: 
رئيس هيات مديره و سيد سجاد مظلوم به عنوان عضو اصلی هيات مديره و به 

سمت مديرعامل و سيد رحمت اله مظلوم به عنوان عضو اصلی هيات مديره و به 
سمت نايب رئيس هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند.8- دارندگان حق 
همراه  مديرعامل  امضای  با  تعهدات شركت  و  مالی  اسناد  و  اوراق  كليه  امضاء: 
با  محمد  فرزند  فرهمند  حسين  آقايان  بازرسان:  است.9-  معتبر  شركت  مهر  با 
با  بازرس اصلی و محسن فرهمند فرزند محمد  به عنوان  كدملی 1189916193 
كدملی 1189932210 به عنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت يكسال انتخاب 
شدند.10- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های 
شركت تعيين شد.م الف: 134 خيراله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

تغییرات
اردستان  مهر  آگين  شركت  تغييرات  آگهی  93/1636/33/و  شماره:   23664  
آگين  العاده شركت  فوق  استناد صورت جلسه مجمع عمومی  به  سهامی خاص 
مهر اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 741 و شناسه ملی 10861741136 
مورخه 1393/03/18 تصميماتی اتخاذ و تغييراتی به شرح زير در شركت به عمل 
آمده است:مقرر شد كه مركز اصلی شركت از اردستان- خيابان شهيد رجائی-
شمالی- پارك  تهران-ستارخان-خيابان  نشانی  به   28 غربی-پالك  موج  كوچه 

فروشی خوشه-طبقه سوم-پالك25-كدپستی  گل  آب-روبروی  خيابان سازمان 
1454663988 انتقال و تغيير يابد. و به اين شرح ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. 

م الف: 129 خيراله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9309970350600158 دادنامه:  شماره   23672  
9209980350600008 شماره بايگانی شعبه: 920008 خواهان: موسسه مالی و 
اعتباری عسگريه به مديريت سيد امين جوادی با وكالت آقای ياسر شيروانی زاده 
مفيد- شيخ  راه  سه  شمالی-روبروی  شيخ صدوق  اصفهان-خ  نشانی  به  آرانی 

آقای   -1 خواندگان:  چهارم  عسگريه-طبقه  اعتباری  و  مالی  موسسه  ساختمان 
سيد روح اهلل موسوی به نشانی اصفهان-شهرك كاوه-بلوار زيتون-نبش فرعی 
7)فعاًل مجهول المكان( 2- آقای مهدی موسوی به نشانی اصفهان-خ مولوی-ك 
ويس-پ1، 3- آقای سيد محمود موسوی به نشانی اصفهان-خ امام خمينی-جنب 
جهانبخش  آقای   -4 كسری،  كسری-فروشگاه  اداری  تجاری  36-مجتمع  كوچه 
حيدری به نشانی اصفهان-خ امام خمينی-ك شهيد رجايی-پ40، 5- آقای سيد 
محمدرضا موسوی به نشانی اصفهان-خ مولوی-ك ويس-پ3 خواسته ها: 1- 
مطالبه طلب 2- مطالبه خسارات دادرسی گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 
دادگاه: در خصوص دعوای مالی و اعتباری عسگريه به مديريت آقای سيد امين 
جوادی و وكالت آقای ياسر شيروانی زاده به طرفيت آقايان 1- مهدی موسوی 
فرزند محمود 2- محمود موسوی فرزند محمد 3- سيد روح ا... موسوی 4- سيد 
خواسته  به  فرزملو  حيدری  جهانبخش   -5 محمود  فرزندان  موسوی  محمدرضا 
خسارت  و  ريال   115/300/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محكوميت 
مقرر  بصورت   90/07/25 مورخ  از  قرارداد  6و12  مواد  موجب  به  تاديه  تاخير 
شمار و روزانه مبلغ 5112 ريال و خسارات تاخير تاديه و دادرسی از توجه به 
دادخواست تقديمی وكيل خواهان و با توجه به تصوير مصدق قرارداد مشاركت 
مدنی  مشاركت  قرارداد  موجب  به  اول  رديف  خوانده  آن  موجب  به  كه  فيمابين 
نموده است و  از خواهان  ميليون ريال  مبلغ يكصد  به  اخذ تسهيالت  به  مبادرت 
با توجه تعهدنامه استنادی خواهان كه به موجب آن بقيه خواندگان باز پرداخت 
اصل و سود و جرائم حاصله از تسهيالت مذكور را ضمانت نموده اند و با توجه 
به نظريه كارشناسی در امور حسابداری كه با توجه به مبلغ تسهيالت و اقساط 
و  سود  و  ازاصل  خواندگان  بدهی  دارد  می  اعالم  فيمابين  قرارداد  و  باقيمانده 
جريمه تا تاريخ 92/10/21 مبلغ جمعًا 163/108/753 ريال می باشد و با عنايت 
به اينكه نظريه مذكور از اعتراض موثر اصحاب دعوا مصون مانده است دادگاه 
دعوای مطروحه را برابر نظريه كارشناسی محمول بر صحت تشخيص و مستندا به 
مواد 10 قانون مدنی و 403 قانون تجارت و 515و519 قانون آيين دادرسی مدنی را ی 
بر محكوميت همگانی خواندگان به پرداخت جمعا مبلغ 163/108/753ريال بابت اصل و 
سود و جريمه تسهيالت ماخوذه)خسارت مندرج در قرارداد( و پرداخت هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق خواهان و نسبت به بيش از مبلغ ياد شده و 
خسارت تاخير تاديه به غير از مبلغ مندرج در قرارداد به لحاظ فقد دليل كافی اثباتی 
عدم امكان مطالبه خسارت قراردادی و قانونی )نرخ شاخص( بصورت توامان مستندا به 
ماده 1257 قانون صدرالذكر رای بر بطالن صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است. م الف: 6024 

رئيس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

23674 در خصوص پرونده كالسه 1909/92 خواهان فرهاد شعاعی جونقانی با وكالت 
خسارات  و  وكيل  الوكاله  حق  و  سند  انتقال  بر  مبنی  دادخواستی  مهدوری  خانم 
تقديم  خيرآبادی  چوپانی  انصاری-مژگان  رضا  و  مصطفی  طرفيت  به  دادرسی 
گرديده  تعيين  93/5/11 ساعت 11صبح  مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73
شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی 
در  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
 شود  م الف 6887 مدير دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف

 اصفهان

ه

مفاد آراء 
تكليف  تعيين  ت  هيا  قانون  نامه  ايين   3 ماده  موضوع  23366اگهی 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضـــــــــــــــــــــی  ثبتی  وضعيت 

رسمـــــــــــــــی
و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  هيات  صادره  آرائ  برابر 
مالكانه  تصرفات  ميمه  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا بشرح ذيل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود  در صورتی كه افراد نسبت به صدور سند متقاضيان اعتراض 
داشته باشند از تاريخ  انتشار  اولين نوبت اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت  اسناد وامالك ميمه ارائه وپس از اخذ رسيد ظرف 
به مراجع قضايی  اعتراض دادخواست خود را  تاريخ تسليم  از  يک ماه 

تسليم  نمايند:
محمد  فرزند  فضلی  علی  اقای   139360302020000022 1(رای شماره 
 6229959471 ملی  شماره  اصفهان   29 حوزه   27 شناسنامه  شماره 
پالك  از  قسمتی  مربع  38/16متر  مساحت  به  مغازه   يكباب  ششدانگ 

67/549 واقع در حسن رباط در ازاء ما لكيت مشاعی خريداری شده.
آقای محمد رضا شفيع فرزند  2(رای شماره 139360302020000023 
احمد شناسنامه شماره 10ميمه شماره ملی 6229887436ششدانگ يک 
باب مغازه به مساحت 25/15متر مربع در قسمتی از پالك 1/2237واقع 
در ميمه كوی باال مع الواسطه خريداری از مالک رسمی  عباسعلی نيک 

نژاد .

فرزند  زارعی  عباسعلی  آقای  رای شماره 139360302020000024   )3
اميد علی شماره شناسنامه 40شماره ملی 6229885557ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 225/03متر مربع در قسمتی از پالك 1/2274واقع در 

ميمه در ازاء مالكيت مشاعی خريداری شده است .
4( رای شماره 139360302020000025  اقای محمد رضا صادق فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 3508 ميمه شماره ملی 6229695111ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت 132/09 در قسمتی از يكبابخانه  از پالك 1/2512 
واقع در ميمه خيابان امام حسين )ع( در ازائ مالكيت مشاعی  خريداری 

شده.
غفرانی  حسين  محمد  اقای   139360302020000026 شماره  رای    )5
فرزند محمد علی شناسنامه شماره 62 وزوان شماره ملی 6229835452 
ششدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 504/43 متر مربع در قسمتی 
از پالك 11/5424واقع در وزوان در ازائ مالكيت مشاعی خريداری شده..
6( رای شماره 139360302020000027 اقای ابو الفضل ذاكری فرزند 
ششدانگ   6229947501 ملی  شماره  ميمه   3 شماره  شناسنامه  علی 
 1/7778 پالك  از  قسمتی  در  مربع  متر   327/40 به مساحت  يكبابخانه  

واقع در ميمه  خيابان نيلو فر در ازائ مالكيت مشاعی خريداری شده. 
فرزند  گرامی  اقا  حبيب  اقای   139360302020000028 شماره  7(رای 
 6229804816 ملی  شماره  ميمه   9 شماره  شناسنامه  صادق  ميرزا 
ششدانگ يكباب گاراژ بمساحت760/10  مترمربع   در قسمتی از پالك 
30/281 واقع در زياد اباد خريداری مع الواسطه از وراث كشورسلطان 

گرامی .

8( رای شماره 139360302020000029 خانم نوش اذز خانعلی فرزند 
حسين شماره شناسنامه 13 شماره ملی ششدانگ يكباب گاراژ وزمين 
محصور وصل ان به مساحت 330 متر مربع در قسمتی از پالك 11/2055 
واقع در وزوان خريداری معال واسطه از مالک رسمی عبدالهاشم خانعلی.

ر  فرزند  وار  اميد  اعظم  خانم   139360302020000030 شماره  رای   )9
مضانعلی شماره شناسنامه 3204 تهران شماره ملی 0055165761 شدانگ 
يكبابخانه قديمی به مساحت 233/40 متر مربع در قسمتی از پالك 11/2609 
ازائ مالكيت مشاعی  خريداری  واقع در وزوان خيابان شهيد بوستان  در 

شده.
فرزند  اكبری  علی  يحيی  اقای    139360302020000031 شماره  رای   )10

6229864916ششدانگ  ملی  شماره  وزوان   45 شماره  جمشيدشناسنامه 
ازپالك 11/2609  درقسمتی  233/40مترمربع  به مساحت  قديمی  يكبابخانه  
واقع دروزوان خيابان شهيدبوستان درازا ئ مالكيت مشاعی خريداری شده.

فرزند  زاده   كريم  علی  اقای    139360302020000032 شماره  رای   )11
حسين  شناسنامه شماره 1853 ميمه شماره ملی 6229794462 ششدانگ 

يكباب خانه  به مساحت 228/86 متر مربع  در قسمتی از پالك 26/1523 
واقع در ونداده كوی قبرستان  در ازائ مالكيت مشاعی از مالک رسمی 

اقای حبيب اله كريمان.
گذار  كار  جواهر  خانم    139360302020000033 شماره  12(رای 
فرزندحسينعلی شماره شناسنامه 61 وزوان شماره ملی 6229816741 
از  قسمتی  در  مربع  متر   103 بمساحت  وزوان  در  يكبابخانه  ششدانگ 

پالك 11/2626 واقع در وزوان  در ازاء مالكيت مشاعی خريداری شده.
ازان  جعفری  مريم  خانم    139360302020000034 شماره  رای   )13
فرزندعباسعلی شماره شناسنامه4ميمه شماره ملی6229911833ششدانگ 
ازپالك35/181واقع  درقسمتی  بمساحت195/76مترمربع  يكبابخانه 

درازان درازائ مالكيت مشاعی خريداری شده.
فرزند  غازان  اكبر  آقای    139360302020000035 شماره    14(رای 
محمد علی شماره شناسنامه73ميمه شماره ملی 6229901951ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 195/76 مترمربع  در قسمتی از پالك 35/181واقع 

درازان درازاء مالكيت  مشاعی خريداری شده.
فرزند  فضلی  علی  آقای     139360302020000036 شماره  15(رای 
محمد شناسنامه شماره 27 ميمه بشماره ملی 6229959471 ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 333/65 مترمربع در قسمتی از پالك 67/3 واقع در 

حسن رباط در ازاء ماكيت مشاعی خريداری شده .
16(رای شماره139360302020000069  آقای طهمورث شعيبی فرزندآقا 
داراب شماره شناسنامه10262تهران شماره ملی0035570156ششدانگ 
واقع  ازپالك30/122  درقسمتی  مساحت256/44مترمربع  به  يكبابخانه 

درزياد آباد خريداری مع الواسطه از وارث رسمی بانو خانم احمد جو.
بديهی است در صورت انقضا مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1393/3/20تاريخ انتشار نوبت دوم  1393/4/4                               

  اداره ثبت اسناد وامالك ميمه  



اخبار کوتاهیادداشت

 مهاجم برزیلی: ایران توان پیروزی 
را دارد

مهاجم برزیلی تیم فوتبال مس کرمان گفت: با 
توجه به شناختی که از توانایی بازیکنان ایران 
دارم مطمئنم این تیم می تواند برابر بوس��نی 
به پیروزی برسد. لوس��یانو ادینهو ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: بازی ای��ران و آرژانتین را از 
نزدیک تماش��ا کردم، ایران بازی بسیار خوبی 
 را به نمایش گذاش��ت و چند موقعیت مناس��ب برای گلزنی داشت که 
می توانست با استفاده از این موقعیت ها به پیروزی برسد. وی در مورد گلی 
که ایران دریافت کرد گفت: این گل تنها روی خالقیت لیونل مسی به ثمر 
رسید. ایران عملکرد خوبی در دفاع داشت و در طول 90 دقیقه نیز موفق 
شد دروازه اش را بسته نگه دارد، اما در نهایت روی خالقیت یک بازیکن 
گل را دریافت کرد. ادینهو افزود: بازیکنان ایران را می شناسم، آنها تکنیک 

باالیی دارند و می توانند مقابل بوسنی پیروز شوند. 

آغاز مسابقات والیبال ادارات 
شهرستان لنجان  

اداره ورزش و جوانان شهرس��تان لنجان به 
مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر و گرامیداش��ت ش��هدای هفتم تیر و 
شهید دکتر بهش��تی به برگزاری مسابقات 

والیبال ادارات شهرستان اقدام نمود.
در این مس��ابقات 8 تی��م فرمانداری،جهاد 
کش��اورزی، س��پاه ناحیه لنجان، شهرداری 
زرین شهر ، شرکت عمران فوالد شهر، حمل ونقل لنجان، تقویت فشار گاز 
پل کله به رقابت خواهند پرداخت.قابل ذکر است با توجه به فرا رسیدن 

ماه مبارک رمضان دنباله مسابقات بعد از ماه مبارک پیگیری خواهد شد

همایش پیاده روی کودکان اصفهان
کمیت��ه ورزش و بازی های ک��ودکان هیات 
ورزش ه��ای همگانی اس��تان اصفه��ان به 
 مناس��بت آغ��از هفت��ه المپی��ک همایش

 پیاده روی و ورزش صبحگاهی ویژه کودکان 
برگزار ک��رد. عفت نجف پ��ور رییس کمیته 
ورزش وبازی های کودکان هیات ورزش های 
همگانی اس��تان اصفهان گفت:هرس��اله به 
مناس��بت آغاز هفته المپیک با حضور تعدادی از بچه های 4تا 6 س��اله 
همایش پیاده روی برگزار می کنیم، امسال نیز این همایش پشت خانه 

هنرمندان در پارک آبشار برگزار شد. 
عفت نجف پور ادامه داد: امسال 120 کودک را از مهد کودک های سطح 
شهر برای شرکت در همایش پیاده روی انتخاب کردیم که قبل از شروع 
مسیر کوتاه پیاده روی کشاورز رییس کمیته ورزش صبحگاهی و مرادیان 

نایب وی، به بچه ها ورزش صبحگاهی ارایه دادند.
وی هدف از برگ��زاری همایش پی��اده روی و ورزش صبحگاهی را برای 
کودکان در اولین روز از هفته المپیک، آشنایی بیشتر بچه ها و کودکان 

با ورزش اعالم کرد .

نشست رابطان نظارت بر اماکن 
ورزشی  

جلس��ه هماهنگی رابطان نظ��ارت بر اماکن 
ورزش��ی اس��تان اصفهان با حضور مسؤول 
بازرسی اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد. 
احسان شاهعلی مسؤول واحد بازرسی اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان با ابراز 
رضایت از رون��د انجام کار خواس��تار دقت و 
جدیت بازرسان در نحوه انجام امور،تداوم و رعایت اصول بازرسی،نظارت 
ویژه بر تحت پوشش قرار دادن ورزشکاران از حیث بیمه ورزشی، نظارت 
 بر عدم تجویز و پخش داروهای نیروزا و بررس��ی مدارک مربیان و مجوز

 باشگاه ها در چارچوب قوانین شد.
وی همچنین خواهان ارتباط بیش��تر رابطان با واحد بازرس��ی اداره کل 
ورزش و جوانان ش��د. در پایان کارشناس��ان مربوطه به بی��ان مواردی 
پرداختند و رابطان بازرس��ی با س��واالت مربوط به رفع ابهامات موجود 

پاسخ دادند.

 همایش پیاده روی خانوادگی 
در روستای ازناوه کاشان  

دوازدهمین همایش پیاده روی خانوادگی با 
هدف ایجاد نشاط و ش��ادابی به همت هیات 
ورزش روس��تایی وبازی ه��ای بومی محلی 
شهرستان در بخش نیاس��ر روستای ازناوه با 

استقبال خوب مردم این روستا مواجه شد.
در این برنامه فرهنگي، اجتماعي و ورزشي که 
از زیارت شاهزاده سلطان حسین شروع و تا 
اردوگاه شهید رجایی ادامه داشت، حدود400 نفر از اقشار مختلف مردم 
و ورزشکار شرکت داشتند. اس��تقبال خوب مردم فرهنگ دوست ازناوه 
 از این مراس��م باعث شگفتي مس��ؤوالن برگزار کننده شد؛ به طوري که 
پیش بیني چنین حضوري را نداشتند. در پایان مراسم 33 جایزه شامل 
6 سفر زیارت به مشهد مقدس از طرف ش��ورای اسالمی روستای ازناوه 
وناحیه مقاومت بسیج ، 10 کارت هدیه از طرف ش��ورای ورزشی ازناوه 

و مابقی وسایل ورزشی به حاضران در این همایش پیاده روی اهدا شد.

جشن و پایکوبی برزیلی ها 
مردم برزیل به خاطر صعود تیم ملی فوتبال 
کشورشان به جمع 16 تیم برتر جام جهانی به 
 جش��ن و پایکوبی پرداختند. پس از پیروزی

4 بر یک تیم ملی فوتبال برزیل برابر کامرون  
در دور س��وم مرحله گروهی رقابت های جام 
جهانی 2014 که باعث شد این تیم به عنوان 
صدرنش��ین گروه A به مرحله بعدی صعود 
کند، مردم برزیل خیابان های شهرهای این کشور را تبدیل به جایی برای 
پربایی جشن های خود کردند. این تیم  در مرحله یک هشتم نهایی جام 
جهانی باید به مصاف تیم ملی شیلی برود که در گروه B به عنوان تیم دوم 
به این مرحله از مسابقات صعود کرد. مردم برزیل پیش از این که تیم ملی 
کشورش��ان مقامی در این دوره از رقابت ها کسب کند، از صعود تیم شان 

خوشحال هستند.

همیلتون: کی روش، مسی را از کار 
انداخت

ایران شانس خوبی مقابل 
بوسنی دارد

س��ردبیر مجل��ه معتب��ر ورزش��ی ورل��د س��اکر گف��ت: 
س��رمربی تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران ب��ا تجرب��ه باالیش 
 توانس��ت س��تاره آرژانتی��ن را در دیدار ب��ا این تی��م از کار

 بیندازد.
 گوین همیلیتون سردبیر مجله ورزش��ی معتبر ورلد ساکر 
در مورد بازی تیم ملی ایران مقابل آرژانتین در جام جهانی 
اظهار داشت: تیم ایران مقابل آرژانتین نمایش خوبی داشت 
و مقابل ستاره های بزرگ این تیم مانند دی ماریا، هیگواین 
و مسی به خوبی ایستادگی کرد، اما آن چیزی که از آرژانتین 
انتظار داشتیم نتوانست انجام دهد. کی روش با تجربه باالیی 
که داشت توانست مسی را از کار بیندازد. وی افزود: در نیمه 
اول ایران کامال دفاعی بازی کرد و چند حمله هم تدارک دید. 
نتیجه مساوی می توانست عادالنه باشد، اما ضربه فوق العاده 
مسی پیروزی شیرینی را برای آرژانتینی ها رقم زد. سردبیر 
مجله ورلد ساکر در خصوص ش��ناختش از بازیکنان ایران 
عنوان کرد: دژاگه را که در انگلیس بازی می کند می شناسم، 
اطالعاتی از س��ایر بازیکنان ک��ه در لیگ های ای��ران بازی 
می کنند، نداشتیم. با توجه به بازی هایی که از ایران در دور 
مقدماتی دیده بودم انتظار داشتم که تیم آنها دفاعی باشد. 
ایران از نظر سنتی دفاعی بازی می کند، اما آن چیزی که مرا 
 متعجب کرد ب��ازی خوبی مقابل آرژانتی��ن بود؛ هرچند که

 80 درصد ورزشگاه طرفدار آرژانتین بود  و جو به سود این تیم 
جریان داش��ت.همیلتون در مورد این که چند بازیکن ایران 
پتانسیل بازی در اروپا را دارند، گفت: به نظر من دژاگه آینده  
خوبی خواهد داشت؛ هرچند فوالم به دسته پایین تر سقوط 
کرد ،  او می تواند همچنان در لیگ انگلیس درخشش خوبی 
داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که دیدار ایران و بوسنی 
را چطور پیش بینی می کنید، گفت: 100 درصد بازی حیاتی 
و سختی برای ایران خواهد بود. حقیقتا از بازی های بوسنی 
در جام جهانی ناامید شدم. آنها تیمی هستند که به تازگی 
تش��کیل ش��ده اند و  به نظر من ایران مقابل این تیم شانس 

خوبی خواهد داشت.
همیلتون در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای می تواند ایران 
را مقابل بوسنی به پیروزی برساند، گفت: فکر می کنم بوسنی 
با همان یک مهاجم ادین ژکو بازی کند. ایران شاید نیاز داشته 
باشد که تهاجمی بازی کند. قطعا دیدار نزدیکی خواهد بود.

زاویه

6
داور اسپانیایی قاضی دیدار ایران- بوسنی

 س��ایت فیف��ا اس��امی کادر داوری دی��دار امش��ب  ای��ران برابر بوس��نی را اع��الم کرد: 
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اسکوالری : کاش با 
هلند رو به رو بودیم

نایب قهرمانی اصفهان 
در مسابقات کورسی

سرمربی تیم ملی برزیل می گوید تیمش همان اندازه که آرژانتین به مسی 
وابسته است، به نیمار وابسته است. 

میزبان جام جهانی 2014 موفق شد با برتری برابر کامرون، حریف شیلی 
در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شود. 

اسکوالری درباره بازی با شیلی در مرحله یک هشتم نهایی گفت: خیلی ها 
فکر می کنند که شیلی تیم مدعی نیست و کیفیت الزم را برای رسیدن به 
مراحل پایانی جام ندارد، اما من به شخصه دوست داشتم با هلند رودررو 

شویم نه شیلی، زیرا آنها )شیلی( تیم قدرتمندتری هستند. 
در ادامه خبرنگاران به انتقاد از تیم ملی برزیل پرداختند و اعالم کردند این 
تیم بیش از حد به نیمار وابسته است. اسکوالری نیز در پاسخ به این سوال 
گفت: اگر ما بیش از حد به نیمار وابسته هستیم، آرژانتین هم بیش از حد 
به مسی وابسته است. آنچه که من دوست دارم این است که نیمار همیشه 

در بازی های ما موثر است. 

مس��ابقات دوچرخه س��واری کورس��ی رده جوان��ان قهرمانی کش��ور به 
 پای��ان رس��ید و رکابزنان ج��وان اصفهان ب��ه مق��ام دوم ای��ن رقابت ها

 دست یافتند.
تی��م لرس��تان مق��ام اول و خوزس��تان س��وم ش��د و تی��م اصفه��ان با 
 کس��ب 3 م��دال ط��الو1 نق��ره و 1 برن��ز نای��ب قهرم��ان کش��ور 

شد.
گفتن��ی اس��ت هفت��ه گذش��ته نی��ز رکابزن��ان ج��وان اصفهان��ی در 
 رش��ته کوهس��تان نی��ز ب��ا 1 ط��ال و 1 نق��ره و 1 برن��ز در اراک قهرمان

 کشور شدند .
همچنی��ن تی��م دوچرخ��ه س��واری رش��ته کورس��ی بان��وان اصفهان 
در رش��ته ج��اده و س��رعت نی��ز ک��ه در پای��ان هفت��ه گذش��ته در 
 ته��ران برگ��زار ش��د، بع��د از ته��ران ب��ه نای��ب قهرمان��ی کش��ور

 رسید.

مکزیک نشان داد چقدر خطرناک است
نیکو کواچ پس از شکست و حذف تیمش از جام جهانی در 
مورد رویارویی با مکزیک گفت: به حریف تبریک می گویم 
زیرا 50 دقیقه دیدار را بهتر از ما بازی کرد. فوتبال همین 
است. آنها نشان دادند تا چه حد می توانند خطرناک ظاهر 

شوند.

دل بوسکه: آینده ام به زودی معلوم می شود
سرمربی اسپانیا پس از پیروزی مقابل استرالیا اعالم کرد تیمش بعد از 

چند دقیقه کنترل بازی را در اختیار گرفت.
دل بوسکه در مورد احتمال خروج خود از تیم ملی اسپانیا هم گفت: 
 البته ش��اید طی چند روز آین��ده تصمیمم را در ای��ن زمینه اعالم

 کنم.

مصدومیت ستاره بوسنی پیش از دیدار با ایران 
تمرین های تیم ملی  بوس��نی برای بازی با ایران برگزار شد، اما مهم ترین خبر 

مصدومیت  شدید میرعالم پیانیچ و یخ درمانی او بود. 
مصدومیت پیانیچ طبق گفته رسانه های برزیلی شدید بوده و این بازیکن تیم 

ملی بوسنی احتماال زیاد به دیدار با ایران نرسد. 

چند سال بود فوتبال باعث غرور و افتخار مردمی نشده بود؟

کمپین هایی برای تمدید قرارداد کی روش و سیل تقاضاها از رییس جمهور 
آخرین باری که مردم به خاطر فوتبال به خیابان ها ریختند، خرداد 
سال قبل بود که تیم ملی ایران راهی جام جهانی شد. پیوند خوردن 
شادی این پیروزی با پیروزی انتخاباتی، موجب شد تا مردم یک 
هفته ش��ادی خیابانی را در تهران و س��ایر ش��هرها تجربه کنند. 
همانجا هم وقتی مردم را می دیدی، هیچ تصور روشنی از حضور 
ایران در جام جهانی نداشتند و بهترین نتیجه را نتیجه سال های 
پیش می دانس��تند.تنها یک نود دقیقه شورانگیز کافی بود تا نظر 
مردم نسبت به فوتبال و فوتبال ملی در ایران تغییر کند و یک بار 
دیگر پس از سال ها فوتبالیست ها باعث غرور و افتخار شوند؛ همان 
فوتبالیست هایی که به دریافت های میلیاردی و کیفیت پایین بازی 
در تیم های باشگاهی شان محکوم بودند. اما چه شد که یکباره سید 

جالل و پوالدی و آندوی میلیاردی ستاره های تیم شدند؟!
این پرسش تنها یک پاسخ دارد؛ کارلوس کی روش.

مربی بزرگی که از بازیکنان متوسط فوتبال ایران یک تیم بزرگ 
س��اخت تا ما بهترین نتیجه تاریخ فوتبالمان را در همین دو دوره 
جام جهانی بگیریم. روی کاغذ هنوز پیروزی برابر آمریکا بهترین 
نتیجه ایران در جام های جهانی اس��ت؛ اما بعید می دانم کس��ی 
تا س��ال ها بازی ایران و آرژانتی��ن را فراموش کند؛ ب��ازی ای که 
ستاره های آرژانتینی در آن مجبور به وقت کشی شدند تا بتوانند 

پیروزی دقایق پایانی خود را نگه دارند. 
شاید اگر سال ها بعد برای بچه هایمان  تعریف کنیم که روزی ایران 
چنان در برابر آرژانتین ایستاد،  باور نکنند، اما همه آنهایی که 31 

خرداد 93 این بازی را دیدند، مهم ترین تجربه فوتبالی زندگی شان 
را پشت سر گذاشتند؛ جایی که ایران برای نخستین بار یک دیدار 
را در حد استانداردهای جهانی برابر یکی از قدرت های جهانی انجام 
داد.هم اکنون این معجزه موجب شده تا ایرانی ها دست به کار شوند 
و خواهان ماندن عامل اصلی این افتخار باشند؛ کارلوس کی روشی 
که در این سال ها بیش از هر ایرانی برای ایران و تیم ملی مان رگ 

گردنی شده بود. هنوز حرکت عجیبش در بازی با کره را فراموش 
نکردیم که ایرانی تر از همه مربیان و بازیکنان ما با مشت های گره 
کرده، پاس��خ حرف های پیش از بازی او را داد. در طول مدتی که 
برای آماده س��ازی تیم ملی تالش می کرد و غیرتی تر از مدیران 
فدراسیون از آماده سازی تیم ملی سخن می گفت، مربیان عزیز 
داخلی می گفتند که کی روش ه��م راه و چاه را خوب یاد گرفته و 

چون می داند، ما ایرانی ها احساساتی هستیم می خواهد خودش 
را عزیز مردم کن��د و قیمتش را باال ببرد، ام��ا نتجیه عملکرد  او و 
تیمش در برزیل نشان داد که  بیش از هر کسی دلش برای تیم ملی 
ایران می تپیده و سرانجام هم نتیجه تالشش را با بازی های خوب 

جام جهانی اش گرفته است.
وقتی نایب رییس مجلس ایران سخنان پیش از دستور خود را به 
تیم ملی ایران اختصاص می دهد، رییس جمهور و وزیر خارجه و 
آیت اهلل هاشمی از ملی پوشان تشکر می کنند، یعنی این روزها دیگر 
فوتبال مساله اول کشور اس��ت. کمپینی که مردم در فیس بوک 
برای تمدید قرار داد کارلوس ک��ی روش  راه انداخته اند، در دوازده 
س��اعت بیش از 50 هزار عضو می گیرد. نگاه��ی به توئیتر رییس 
جمهور و دکتر ظریف، نش��ان می دهد که ایرانی های بسیاری از 
مقامات دولتی با ربط و بی ربط می خواهند تا کی روش را در ایران 
نگه دارند. همه می دانند که از فدراس��یون کاری بر نمی آید و آنها 
برای نگه داشتن کی روش باید  دست به دامن دولت شوند. چه این 
که کفاشیان نخواست تا از ظرفیت های فوتبال ایران درآمدزایی 
کند تا بتواند در چنین موقعیتی، سرمربی محبوب تیمش را نگه 
دارد و به جای  کار اصولی، راه س��اده تر را پیش گرفت و دستش را 
جلوی  دولت دراز کرد. هم اکنون کی روش و تیمش  به بازی مهم 
امشب  برابر بوسنی  می اندیشند با صعود به دور بعدی جام جهانی، 
اتفاقی که اگر رخ بدهد، ش��اید یک هفته دیگر، شاید هم بیشتر 
مهمان خانه های مردم می ش��ود؛ اما مردمی که سال هاس��ت با 
فوتبال کثیف و فاس��د ایرانی قهر کرده اند، می خواهند با تمدید 
حضور یک مربی بزرگ و دوست داشتنی دست کم برای چند سالی 
 در برهوت فوتبال ایران، دلیلی برای ش��ادی داشته باشند؛ مثل

 همه مردم دنیا.

س��رمربی تیم مل��ی فوتبال 
ایران گف��ت: واقعیت این 

اس��ت که پس از این که به ج��ام جهانی صعود 
کردیم، همه جوره خواس��ته درونی خود را که 

در ایران باشم، ابراز کردم، اما حتی مذاکرات را هم 
قطع کردند و فکر هم نمی کردم اینگونه مرا بازی بدهند.

کارلوس ک��ی روش در خصوص آخرین ش��رایط ای��ران پس از 
شکست مقابل آرژانتین اظهار داشت: خوشبختانه بعد از 2 بازی 
س��خت با توجه به آماده س��ازی مصدوم نداریم و تمام بازیکنان 
آماده هستند. مطمئنا بازیکنان از لحاظ روحی پس از باخت به 
 آرژانتین کمی عصبی هس��تند و ریکاوری روحی آنها سخت تر

 شده است.
سرمربی تیم ملی در مورد این که توقعات باال رفته، عنوان کرد: 
هیچگاه به دنبال باال بردن توقعات نیس��تیم، بازی به بازی برای 
بهتر شدن وارد میدان می ش��ویم و مطمئنا برای بازی آینده هم 
همین روند را خواهیم داشت. یک خبر بد و یک خبر خوب برای 
بازیکنان داشتم، گفتم اگر فکر می کنید بازی نیجریه و آرژانتین 
سخت بوده، بازی با بوسنی س��خت تر خواهد بود. این خبر بدم 
بود، زیرا تی��م خوبی دارند. اگر مقابل بوس��نی ب��ازی را با برد به 
 پایان برس��انیم، می توانیم به مرحله بعد بروی��م که خبر خوبی

 خواهد بود.
س��رمربی تیم مل��ی فوتب��ال در خص��وص تمدید ق��راردادش 
خاطرنشان کرد: شفاف بگویم باعث افتخار من است که باالترین 
مقام اجرایی و بیشتر مردم در این مورد صحبت می کنند. آرزوی 
من از زمانی که صعود کرده ایم در ذهنم این بود که بتوانیم خوب 
رقابت کنیم و باعث افتخار ایران باشیم. یک بازی باقی مانده و تمام 
تمرکز ما بر این است که افتخار و غرور ایران را باالتر ببریم. بیان 

جزییات بیشتر در این زمینه را مناسب نمی دانم.

ش  و ک��ی ر
ف��زود:در  ا
ح��ال حاض��ر تمرکز 

کامل خود را برای ب��ازی با بوس��نی دارم. وقتی به ایران 
بازگردم مطمئن باشید جزییات کامل را توضیح می دهم و 
فرد و افرادی را که کار را به اینجا کشاندند می گویم. در حال 
حاضر باید با تعهد تمرکز خود را حفظ کنیم و همدلی خود را ادامه 
دهیم و تا زمانی که به ایران بیایم به دنبال این باشیم که ذهن های 

خود را مثبت نگه داریم و از اینجا بودن لذت ببریم.

ایران - بوسنی؛ ۹۰ دقیقه تا خلق حماسه
تیم ملی فوتبال کش��ورمان از مرحل��ه گروهی رقابت های 

جام جهانی 2014 برزی��ل و از دور پایانی این 
رقابت ها امشب از ساعت 20:30 در ورزشگاه 
فونته نووای شهر س��الوادور به مصاف تیم 

ملی بوسنی می رود.
قبل از این که رقابت های جام جهانی آغاز 
شود، بیشتر کارشناس��ان فوتبال در دنیا 

در تحلیل های خ��ود، گ��روه F رقابت های 
جام جهان��ی را به گونه ای تحلی��ل می کردند 

که گویا در ای��ن گروه فقط 3 تی��م وجود دارد و 
هیچگاه فوتبال ایران به چشم آنها نمی آمد و شاید 
عده  کمی از آنها به نام بزرگ س��رمربی تیم ملی 

ایران گوشه چشمی نش��ان داده و از گروه F به 
، جز اسامی بزرگی مانند  مس��ی

 ، نو ا س��کر ما

هیگوایی��ن، دی ماری��ا، ادین ژکو، ج��ان  اوبی می��کل گاهی نام 
کی روش را در هم تحلیل های خود می آوردند و در این بین آنها 
هیچگاه از فوتبال ایرانی یادی نکرده و نام بازیکنان باغیرت ایرانی 

جایگاهی در افکار آنها نداشت.
در  واقع همگان در این گروه از تیم ملی آرژانتین به عنوان شانس 
اول صعود نام برده و یکی از دو تیم نیجریه و بوسنی را هم شانس 
دوم و ایران هم قرار بود با چند شکست پرگل و مفتضحانه با جام 
جهانی خداحافظی کند! اما وقتی که انتظارها به سر رسید و جام 
جهانی 2014 آغاز شد، تازه وقت آن رسید تا از یوزپلنگ های تیم 
ملی فوتبال ایران رونمایی ش��ود و تازه آن زمان بود که خیلی از 

معادالت فوتبال بر هم خورد!
از س��وی دیگر بوس��نی که از آن به عنوان پدیده فوتب��ال اروپا 
و تیم��ی قدرتمن��د ن��ام ب��رده می ش��د، ج��ام را با شکس��تی 
خفی��ف از آرژانتی��ن آغاز ک��رد و در ادام��ه این تیم هم اس��یر 
ناداوری ش��د و در مقابل نیجریه شکس��تی تل��خ را پذیرفت تا 
 فق��ط پ��س از دو ب��ازی، ج��ام ب��رای ی��اران ژک��و ب��ه پایان

 برسد. 
تیم ملی ایران در صورتی که امش��ب بتواند بوس��نی را شکست 
دهد، نیم��ی از راه صعود را که دس��ت خودش اس��ت، پیموده و 
بای��د در انتظار نیمه دیگ��ر در دیدار دیگر این گروه باش��د تا در 
 صورت برتری آرژانتین مقابل نیجریه ب��رای اولین بار راهی دور

 حذفی شود. البته در این بین اگر دو نتیجه مشابه یک بر صفر در 
دو میدان به سود ایران و آرژانتین به ثبت برسد، به دلیل شرایط 
مس��اوی دو تیم ایران و نیجریه در این گروه، تکلیف تیم 

صعود کننده را سکه مشخص خواهد کرد.
در نهایت این که فقط و فقط 90 دقیقه دیگر تا صعود 
تاریخی تیم ملی ایران به مرحله یک هشتم نهایی 
باقی مانده و در صورتی که یوزهای ایرانی بتوانند 
همچون دیدار با آرژانتین ی��ک بار دیگر قدرت 
خود را به رخ جهانیان بکش��ند، رویای 
صعود به مرحل��ه حذفی 
به زیبایی هرچه تمام 
 ت��ر محق��ق خواهد

 شد.
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ابالغ رای 

 23674 شماره دادنامه: 9309970354400351 شماره پرونده: 8909980363001643 
آقای   -1 شكات:   921262  ،900097 شعبه:  بايگانی  شماره   9209980354400059  ،
محمدرضا پيمانی به نشانی اصفهان-خ بزرگمهر-خ فرهنگيان-ك مريم-پ94، 2- آقای 
امام جعفرصادق-بوستان سه  به نشانی اصفهان-خ هزارجريب-كوی  اسدپور  پرويز 
غربی-پ58، 3- خانم منيره صفری فروشانی 4- آقای حميدرضا نصر اصفهانی 5- 
خانم مريم قناعتی با وكالت خانم فهيمه عصاچی و آقای امير قاسميان دستجردی همگی 
به نشانی اصفهان-خ توحيد-چهارراه پليس-ماكان سه-طبقه سوم-واحد15، 6- آقای 
سلمان- گلزار-خ  كشاورز-كوی  اصفهان-بلوار  نشانی  به  هفشجانی  قاسمی  مجتبی 

به نشانی اصفهان-سپاهانشهر-بلوار  ابراهيم مختاری  چهارراه سوم-پ44، 7- آقای 
به  مصباح  آقای سعيد   -8 فراز-منزل رضائی-طبقه سوم،  بامداد-خ  غربی-خ  توحيد 
نشانی اصفهان-خ عسگريه-خ دشتستان شمالی- بن ارديبهشت-پ271، 9- آقای سعيد 
شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  نشانی  به  قضاوی  زهرا  خانم  سامانی،10-  اكبری 
امينی نژاد)هفت دست(-آپارتمان دوم-طبقه چهارم، 11- خانم شمسی جمالی به نشانی 
نشانی  به  بهرامی  مهران  آقای  آ6-بهار3-پ12،12-  بهايی  شيخ  فوالدشهر-محله 
نشانی  به  درميانی  صادقی  مهدی  آقای   -13 پيروزی-پ51،  اصفهان-اميريه-خ 
اصفهان-بلوار ملت-فرش آرمانی، 14- خانم زهرا كرباليی علی گل به نشانی اصفهان-خ 
وحيد-كوچه شهيد برادران باقری-نبش ك شمسائی-پ14-واحد2-طبقه1، 15- خانم 
خ شريف  نورباران-ابتدای  بزرگمهر-4راه  اصفهان-خ  نشانی  به  افجدی  اختر شفيعی 
نشانی  به  شيبانی  آزاده  خانم   -16 بهمن،  تجارت-ساختمان  بانک  از  بعد  واقفی- 
اصفهان-اميريه-خ دهم-فرعی چهارم-پ41، 17- آقای پيام شيبانی به نشانی شاهين 
شهر-خ فردوسی-فرعی10 غربی-پ18،26- آقای منصور بهرامی به نشانی اصفهان-
بهارستان-فاز2-بلوك222-پ632، 19- آقای محمدرضا پيمانی به نشانی اصفهان-خ 
وكالت  با  چكشی  حسين  آقای   -20 دوم،  مرع-پ94-طبقه  فرهنگيان-ك  بزرگمهر-خ 
آقای اميرحسين سجاديه به نشانی اصفهان-خيابان هشت بهشت غربی-بين گلزار و 
بزرگمهر-ساختمان آفاق-طبقه4، 21- آقای حميدرضا حاج هاشمی به نشانی اصفهان-

بهارستان-فاز2-بلوك124، پ649، 22- آقای سعيد حاج احمدی به نشانی اصفهان-خ 
كاوه-كوچه تربيت معلم-آپارتمان های هشت بهشت2-پ29، 23- خانم اعظم خشنود 
لحميانی به نشانی اصفهان-خ شيخ كلينی-چهارراه اول-جنب آژانس مرداويج ساختمان 
نشانی  به  هژبری  سيمين  خانم   -24 ارادت،  محمود  11-منزل  دوم)ستاره(-زنگ 
آقای   -25 چپ،  دوم-سمت  بهار-منزل  خان-ك  يحيی  باال-ك  چهارباغ  اصفهان-خ 
دست(- نژاد)هفت  امينی  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  نشانی  به  كشانی  رسول 

دكتر  خ  نشانی  به  منش  غالمی  مسلم  آقای   -26 راست-طبقه4،  دوم-سمت  آپارتمان 
بهشتی-گاراژ خوزستان-فروشگاه پارت كوه، 27- آقای مجيد اكبری سامانی به نشانی 
اصفهان-ملک شهر-خ مطهری-كوی شهيد ضيائی دوم-بن فردوسی-پ5، 28- آقای 
بهار-بن  نژاد-ك  ابرقوئی  ارتش-ك  اصفهان-بلوار  نشانی  به  آرائی  صف  جمال 
اصفهان-خ وحيد-كوچه  نشانی  به  برجوئی  نوشين شجاعی  پروانه-پ11، 29- خانم 
مهدی  آقای   -30 اول،  شمسائی-پ14-واحد2-طبقه  منش-ك  باقری  برادران  شهيد 
ميالد  قرنی-مجتمع  سپهبد  اول-خ  بهشت  هشت  اصفهان-چهارراه  نشانی  به  سعادت 
نور-واحد 104 متهمين: 1- آقای محمد بشی با وكالت آقای حسين بشی به نشانی خ 
شمس آبادی-خ پارس-مجتمع مريم-ط3-واحد24، 2- آقای روح ا... عبدالهی به نشانی 
خ بزرگمهر-خ فرهنگيان-ك شهيد انوشا- بن بست مسائلی-پ59، 3- آقای رمضانعلی 
هشت  بزرگمهر-ابتدای  اصفهان-خ  نشانی  به  رضوانی  محمد  آقای  وكالت  با  شيبانی 
بهشت غربی-كوچه شهيد شمندی)29(-ساختمان پرديس-طبقه سوم-واحد، 4- خانم 
اصفهان- نشانی  به  اله محمدی  روح  آقای  وكالت  با  نظری  السادات خسروانی  فروغ 

مرجان  خانم   -5 اول،  گلستان-طبقه  تجاری  مير-مجتمع  خيابان  فيض-ابتدای  ميدان 
شيبانی به نشانی اصفهان-خ جی-خ سروستان-مقابل پارك سروستان-مجتمع انتظار-

طبقه اول-واحد1 آدرس2- اصفهان-خ بزرگمهر-خ فرهنگيان-كوی انوشا-بن مسائلی 
فعال مجهول المكان می باشد، 6- آقای سيد اميرضا گلستانها با وكالت آقای روح اله 
گلستان- تجاری  مير-مجتمع  خيابان  فيض-ابتدای  اصفهان-ميدان  نشانی  به  محمدی 
طبقه اول و آقای حسن صرام به نشانی استان اصفهان-شهرستان اصفهان-اصفهان-

وكال-طبقه4-واحد10-كدپستی  كاخ-ساختمان  خ  شمالی-جنب  صدوق  شيخ  خيابان 
8164765977 و آقای مهدی رياضيات به نشانی اصفهان-سه راه سيمين-نرسيده به 
پل شهيد غديری-مقابل رستوران يلدا-طبقه دوم-دفتر وكالت اتهام ها: 1- تبانی برای 
بردن مال غير 2- تحصيل مال از طريق نامشروع 3- جعل 4- كالهبرداری 5- تظاهر و 
اوراق  از  استفاده  پرداخت دين 7-  از  فرار  به قصد  امر وكالت 6- معامله  مداخله در 
گردشكار:  غير  مال  انتقال   -10 امانت  در  خيانت   -9 بالمحل  مجعول 8- صدور چک 
دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- خانم 

مرجان شيبانی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 2399 متولد 1363 فعاًل متواری 
و  جعل  و  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  و  كالهبرداری  بر  دائر  المكان  مجهول  و 
استفاده از اسناد مجعول و جعل عنوان وكالت رسمی دادگستری )تظاهر به امر وكالت( 
و خيانت در امانت و صدور چندين فقره چک بالمحل 2- آقای رمضان شيبانی فرزند 
رحمت اله متولد 1337 دائر بر كالهبرداری و معامله به قصد فرار از دين و تحصيل مال 
از طريق نامشروع و جعل عنوان و صدور چندين فقره چک بالمحل 3- آقای روح اله 
طريق  از  مال  تحصيل  و  كالهبرداری  بر  دائر   1357 متولد  سيدفخر  فرزند  عبدالهی 
بر  دائر   1348 متولد  رضا  سيد  فرزند  گلستانها  اميررضا  سيد  آقای   -4 نامشروع 
و  جعل  و  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  و  غير  مال  فروش  طريق  از  كالهبرداری 
السادات خسروانی نظری  امانت 5- خانم فروغ  از سند مجعول و خيانت در  استفاده 
فرزند سيد اسداله 67 ساله دائر بر كالهبرداری و انتقال گرفتن مال غير و تحصيل مال 
از طريق نامشروع 6- آقای محمد بشی فرزند محمد متولد 1365 دائر بر كالهبرداری و 
آقايان حميدرضا  نامشروع موضوع شكايت  از طريق  مال  و تحصيل  غير  مال  انتقال 
حاجی  رضا  منش،  غالمی  مسلم  جمالی،  شمس  پيمانی،  محمدرضا  نصراصفهانی، 
هاشمی، جمال صف آرائی، سعيد مصباح، سعيد حاجی احمدی، خانم نوشين شجاعی 
آقای  و  اعظم خشنود و خانم زهرا كربالئی و خانم زهرا قضاوی  سرجوئی و خانم 
حسين  و  بهرامی  منصور  آقايان  و  فروشانی  صفری  مينو  خانم  و  مختاری  ابراهيم 
چكشی و خانم آزاده شيبانی و آقای پرويز اسدپور و آقای پيام شيبانی و آقای ابراهيم 
اكبری سامانی و خانم مهری صادقی و  آقای مجيد  و  قناعتی  مختاری و خانم مريم 
آقايان مجتبی قاسمی هفشجانی و سعيد مصباح و مهران بهرامی و خانم سيمين هژيری 
و آقای رسول كشانی و آقای سيد روح اله عبدالهی و رمضانعلی شيبانی به اين شرح 
كه متهمه رديف اول كه حسب ظواهر از اطالعات حقوقی بهره مند بوده خود را وكيل 
دادگستری و وكيل شركت توليد قارچ صدف معرفی كرده حتی دو نوبت حضور در 
نيروی انتظامی قبل از فرارش خود را وكيل دادگستری و كارآموز وكالت و محل كارش 
را دادگستری اصفهان معرفی كرده است وی در بين افراد فاميل و دوستان آنان با جعل 
عناوين مذكور ترقيب به سرمايه گذاری در فعاليت های شركت توليد قارچ می نموده و 
عنوان داشته كه با سرمايه گذاری در اين شركت هم سود ماهانه خوبی عايد سرمايه 
آنان می شود و هم امكان وامهای كم بهره خوبی را فراهم مينمايد در پاره ای از مواقع 
عنوان داشته كه چون در حرفه وكالت فعاليت دارد از طرف كانون وكال وامهای كم بهره 
به وی می دهند و چون نياز به آن ندارد می تواند از اين امتياز استفاده كرده و وام برای 
برخی از شكات اخذ نمايد )طی استعالمی كه از كانون وكال به عمل آمده وی هيچ سابقه 
ای از كارآموز بودن يا وكيل بودن ندارد( و اين دو طريق شكات را برای پرداخت وجه 
فريب می داده است در ابتدا فعاليت خود برای جلب اعتماد و فضاسازی برای تحصيل 
وجوه بيشتر وجوهی را تحت عنوان وام به شكات داده تا آنان برای مشاركت بيشتر و 
جلب نظر ساير افراد برای همكاری فعاليت نمايند برای اخذ وام كم بهره اقدام به گرفتن 
وكالت تام نسبت به انجام امور بانكی و غيره و حتی فروش ملک به خود يا ديگری به 
موجب سند رسمی مينمايد با كسب اين وكالت مال غير منقولی را با قيمت بسيار كم به 
در ظاهر  اخذ وجوه  و  از كشف موضوع  و پس  فروخته  پنجم  و  متهم رديف چهارم 
متواری می شود وی يكی از شكات چكی را به رسم امانت گرفته تا به عنوان تضمين از 
آن استفاده نمايد كه نسبت به انتقال چک به شخص ديگری اقدام نموده است همچنين 
وی اقدام به صدور چندين فقره چک از حساب شخصی خود و تحويل آن به شكات 
نموده كه اين چكها نيز همگی بالمحل بوده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده وی 
همچنين پنج فقره چک از دفترچه چک متعلق به پدرش را برداشته و با انجام امضا و 
تكميل آن به برخی از شكات داده است متهم رديف دوم كه پدر متهم رديف اول است 
در جهت تاييد و تكميل و ايجاد اطمينان به افرادی كه برای پرداخت وجه به دخترش 
مراجعه می كرده اند ضمن تاييد اقدامات فرزندش چكهای متعددی را صادر نموده و در 
ازای وجوهی كه دخترش وصول می كرده يا زمانی كه احد از شكات به وی مراجعه می 
ايجاد فرصت  و  آشفته  اوضاع  نشاندن  فرو  برای  معترض قضيه می شوند  و  كردند 
مناسب برای دخترش چكهايی صادر و تحويل افراد می داده و پس از آن با مراجعه به 
بانک و مراجع قضايی چک موصوف را مسدود می كرده است متهم رديف سوم كه 
شوهر متهم رديف اول است نيز در تمام مراحل ارتكاب جرم معين و همراه و مشوق 
افراد برای سرمايه گذاری و پرداخت وجه برای مشاركت و همچنين اخذ وام های فوق 
الذكر بوده است حتی در پاره ای از مواقع وی نيز چک صادر نموده به مالباختگان می 
متهمين  عمليات  و  نمايند  فراهم  متهمه  مجرمانه  عمليات  انجام  برای  را  محيط  تا  داده 
رديف دوم و سوم در اكثر اوقات تحت عنوان معاونت در جرم تلقی می شده است عمل 

مجرمانه متهم رديف اول را تكميل و تسهيل می نموده است لذا كيفرخواست در اين 
خصوص اصالح می گردد متهم رديف چهارم كه به عنوان خريدار ملک متعلق به آقای 
چكشی با متهم رديف اول همكاری كرده ملكی را كه متهمه صرفًا وكالت انجام اموری 
برای ترهين آن و اخذ وام داشته با علم و اطالع از ارزش واقعی ملک و حدود اختيار 

متهمه خريداری كرده و برای مخفی كردن اعمال مجرمانه و ظاهرسازی ملک موصوف 
را به نام مادرش متهمه رديف چهارم انتقال داده است در حالی متهم رديف پنجم از 
قصد مجرمانه فرزندش باخبر نبوده صرفًا سند تملک را امضا كرده است متهم رديف 
رابطه  قطع  مذكور  محل  از  و  بوده  كرده  فعاليت  امالك  فروش  امر  در  قباًل  كه  ششم 
همكاری داشته بدون اجازه متصدی بنگاه ملكی )شركت( با نام آن شركت برای فروش 
ملک معرفی شده از طرف متهم رديف اول اقدام كرده در حالی كه وی واقف به مجرمانه 
بودن عمل متهم رديف اول بوده است چرا كه شناسايی متهم رديف چهارم و تنظيم سند 
فروش به صورت متقلبانه و تعيين قيمت بسيار كمتر از قيمت واقعی ملک و انتقال سند 
ملک به نام متهم رديف پنجم همگی حكايت از سوء قصد و مجرمانه بودن نوع انتقال 
ملک دارد كه عمل وی و متهم رديف پنجم نيز از مصاديق معاونت تلقی شده به اين جهت 
كيفرخواست اصالح می شود. متهم رديف دوم و سوم پرونده پس از طرح شكايت های 
اند در جلسه دادرسی متهم  اول طرح شكايت كرده  نيز عليه متهم رديف  متعدد خود 
رديف دوم در مقابل بيان دفاع راجع به اتهام صدور چكهای متعدد بالمحل در مقابل 
ادعای شكات كه بيان می نموده اند در حضور شخص وی چكها را از دختر متهم رديف 
دوم اخذ می كرده اند بيان مينمايد كه هيچكدام از چكهای ارائه شده به خط و امضاء 
وی نبوده و همگی را متهمه از دسته چک وی به سرقت برده و درخواست كارشناسی 
جهت تعيين محرر متن چكها داشته وقتی همه چكها توسط شكات جهت كارشناسی به 
دفتر دادگاه و كارشناس مربوطه تحويل می شود وی بنا به گزارش كارشناسی فقط 
ادعای خود را راجع به پنج فقره چک اعالم كرده و از كارشناس خواسته تا در خصوص 
نظر  اظهار  و  رسيدگی  جهت  اين  در  نيز  كارشناس  نمايد  نظر  اظهار  فقره  پنج  همين 
كارشناسی كرده و امضا متن چک را متعلق به وی ندانسته است و صادر كننده اين پنج 
فقره چک را شخصی به غير از وی اعالم كرده است دادگاه نظر به محتويات پرونده و 
نحوه شكایت شكات و اقدامات صوری و مانورهای متقلبانه صورت گرفته از طرف متهمين 
بر ترغيب به سرمايه گذاری و ايجاد و افزايش موجودی نزد شركت واهی معرفی شده توسط 
متهمين آگاهی از اينكه متهمه رديف اول وكيل رسمی دادگستری نيست كه بتواند وام وكالت 
اخذ نمايد و برخی از شكات را برای گرفتن وام وكالتی كه متهمه استحقاق دريافت آن را ندارد 
و صرفًا به جهت غيرانتفاعی حاضر شده امتيازش را به شكات داده و با ظاهرسازی از اين 
طريق نيز وجوهی را نيز از شكات اخذ نمايند و در اين راه همكاری الزم را به عمل آورده اند 
متهمين رديف اول و دوم و سوم به عنوان دختر خانواده و پدرش و همسرش همگی در يک 
مجموعه مسكونی ساكن بوده و هر زمانی كه شكات به درب منزل متهم رديف اول جهت 
انجام هماهنگی های الزم مراجعه می كرده اند آنان نيز در صحنه حاضر می شده و به نحوی 
از آشنايان و دوستان  اكثراً  دادند كه شكات كه  را موجه جلوه می  اول  اعمال متهم رديف 
خانوادگی خود يا بستگانشان بوده اند تصور مجرمانه بودن اعمال صورت گرفته از طرف 
متهمه را نكرده اند و با پرداخت وجوه به متهمه محل را ترك می كرده اند آنان با خبر بوده 
اند كه نه شركتی وجود خارجی دارد و نه وكالتی دائر است ولی با تاييد اظهارات متهمه رديف 
اول به عنوان پدر و شوهرش عمليات مجرمانه را كامل می كرده اند و در واقع به نوعی با 
كدام  هر  عمل  تاثير  و  ماموريت  نوع  ولی  بوده  ارتكاب جرم شريک  در  اصلی جرم  مباشر 
متفاوت و از قبل تعريف شده بوده است. حتی متهم رديف دوم قبل از اينكه شكات اقدام به 
طرح شكايت نمايند تنها مال غير منقولی كه مسكن خود بوده كه همگی در آن ساكن بوده اند 
را به ديگر انتقال داده تا در زمان مراجعه شكات خود را فاقد دارايی دانسته و از اين طريق 
منزلش را به عنوان دارايی جهت توقيف شناسايی نشود متهمين رديف دوم و سوم بنا به قول 
شكات همچنان با متهم رديف اول از ابتدا درارتباط بوده و وی را مخفی نگه می دارند و در 
فراری دادن وی و مخفی كردنش نقش موثر دارند و اينكه متهمين رديف دوم و سوم برای 
تالش برخالصی خود اقدام به طرح شكايت از متهم رديف اول نموده تا از اتهاماتی كه متوجه 
خودشان بوده راه خالصی يابند متهم رديف چهارم كه در امور ساخت و سازش و خريد و 
فروش امالك متخصص بوده با متهم رديف شش در ارتباط كاری بوده با علم به ارزش واقعی 
به  غير حاضر  مال  بردن  و  تكميل  در جهت  و  اول  رديف  متهم  از طرف  معرفی شده  ملک 
و  كيف  و  كم  از  رديف ششم  متهم  هم  و  هم وی  كه  حالی  در  ملک شده  نمودن  خريداری 
مجرمانه بودن اعمال كه در صدد اجرای آن هستند واقف بوده اند اما متهم رديف پنجم كه 
مادر متهم رديف چهارم است اطالعی از كم و كيف اعمال نداشته است لذا دادگاه متهم 
رديف پنجم به استناد اصل 37 از قانون اساسی حكم بر برائت وی صادر و اعالم می 
نمايد دادگاه متهم رديف اول و دوم و سوم را به جهت اتهام كالهبرداری مستندا به ماده 
يک از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداری حكم به محكوميت 
متهم رديف اول به تحمل شش سال حبس تعزيری و متهم رديف دوم و سوم را هر كدام 
آقای  به تحمل سه سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال در حق 
محمدرضا  آقای  به  ريال  ميليون  نود  و  يكصد  پرداخت  و  اصفهانی  نصر  حميدرضا 
پيمانی و پرداخت چهارصد ميليون ريال در حق خانم شمس جمالی و پرداخت سيصد 
ميليون ريال در حق آقای مسلم غالمی منش و پرداخت دويست ميليون ريال در حق 
آقای رضا حاج هاشمی و پرداخت بيست و دو ميليون ريال در حق جمال صف آرائی 

و پرداخت سيصد ميليون ريال و پرداخت دويست ميليون ريال در حق سعيد حاجی 
احمدی و پرداخت شصت و پنج ميليون ريال در حق خانم نوشين شجاعی و پرداخت 
پنجاه ميليون ريال در حق اعظم خشنود و پرداخت پنجاه ميليون ريال در حق خانم زهرا 
كرباليی و پرداخت دويست و پنجاه ميليون ريال در حق خانم زهرا قضاوی و پرداخت 
يكصد ميليون ريال در حق آقای ابراهيم مختاری و پرداخت مبلغ پانصد و هجده ميليون 

ريال در حق خانم مينو صفری فروشانی و پرداخت يكصد ميليون ريال در حق آقای 

منصور بهرامی و پرداخت چهارصد و پنجاه ميليون ريال در حق خانم آزاده شيبانی و 

پرداخت مبلغ يكصد ميليارد و پنجاه ميليون ريال در حق آقای پرويز اسدپور و پرداخت 

مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليون ريال در حق خانم مريم قناعتی و پرداخت يكصد 
و بيست ميليون ريال در حق آقای مجيد اكبری سامانی و پرداخت مبلغ هفتاد و پنج 
ميليون ريال در حق خانم مهری صادقی درميانی و پرداخت پانصد و هشتاد ميليون 

ريال در حق آقای مجتبی قاسمی هفشجانی و پرداخت دويست ميليون ريال در حق 

آقای سعيد مصباح و پرداخت پنجاه ميليون ريال در حق خانم سيمين هژيری و پرداخت 
هشتاد ميليون ريال در حق آقای مهران بهرامی و پرداخت چهارصد ميليون ريال در حق 
آقای حسين چكشی و پرداخت هفتصد و سی ميليون ريال در حق آقای رسول كشانی 
همگی به عنوان رد وجوه موارد كالهبرداری در حق شكات و از آنجا كه پالك ثبتی به 
شماره 2336/8بخش 5 اصفهان را با اخذ وكالت از حسين چكشی به متهم ديگر پرونده 

انتقال داده است سندانتقالی مربوط باطل و ملک به مالكيت شاكی عودت داده می شود 

و از جهت جزای نقدی موضوع قانون متهم رديف اول به پرداخت چهار ميليون ريال و متهم 
رديف دوم و سوم هر كدام به پرداخت دو ميليون ريال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و 
متهمين اول و دوم و سوم نسبت به پرداخت وجوه در حق شكات مسئوليت تضامنی دارند و 
در مورد متهم رديف اول به جهت تظاهر به امر وكالت مستندا به ماده 55 از قانون وكالت به 
اتهام خيانت در امانت مستندا به ماده 674 از  تحمل شش ماه حبس تعزيری و برای جهت 
قانون مجازات اسالمی سال 1375 به تحمل سه سال حبس تعزيری و برای صدور چندين 
فقره چک بالمحل از حساب جاری خود مستندا به ماده 3و7 از قانون صدور چک به تحمل دو 
سال حبس تعزيری و محروميت از داشتن دفترچه چک برای مدت دو سال محكوم می گردند 
و متهم رديف دوم به جهت انجام معامله به قصد فرار از دين مستندا به ماده 4 از قانون نحوه 
اجرای محكوميتهای مالی به تحمل يكسال حبس تعزيری و به جهت صدور چندين فقره چک 
بالمحل )آن دسته از چكهايی كه وی نسبت به امضا آن ادعای جعل نداشته( مستندا به ماده 
3و7 از قانون صدور چک حكم به محكوميت وی به تحمل دو سال حبس تعزيری و محروميت 
كالهبرداری  در  معاونت  اتهام  مورد  در  چهارم  رديف  متهم  و  چک  دفترچه  داشتن  از 
و  ارتشا  مرتكبين  مجازات  تشديد  قانون  از  يک  ماده  به  مستندا  اصالح شده(  )كيفرخواست 
اختالس و كالهبرداری و رعايت ماده 726 از قانون مجازات اسالمی از حيث مساعدت به حال 
متهم به تحمل يک سال حبس تعزيزی و برای بزه تحصيل مال از طريق نامشروع مستندا به 
ماده يک از قانون راجع به فروش و انتقال مال غير ناظر بر قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشا و اختالس و كالهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزيری و برگرداندن مالكيت پالك 
فوق در حق آقای حسين چكشی و برای متهم رديف ششم دائر بر معاونت در كالهبرداری 
)اصالح كيفرخواست( دادگاه نظر به ماده يک از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس 
و ماده 726 از قانون مجازات اسالمی به تحمل يكسال حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد 
در خصوص اتهامات ساير متهمين مبنی بر تحصيل مال از طريق نامشروع و جعل و استفاده 
از اسناد مجعول و صدور چكهای بالمحل به شماره های 19407 بانک ملی و 633252 بانک 
سپه و 539848 بانک ملی و 194020 بانک ملی و 794324 بانک سپه به جهت اينكه كارشناس 
امضا متن چک را متعلق به آقای رمضان شيبانی نداسته مستندا به اصل 37 از قانون اساسی 
رای بر برائت وی از اتهام مذكور صرفا در مورد پنج فقره چک مذكور صادر می نمايد و برای 
دادخواست آقای رسول كشانی بطرفيت آقای رمضان علی شيبانی به خواسته مطالبه وجه به 
به  نظر  دادگاه  تاديه  تاخير  دادرسی و خسارت  اضافه هزينه  به  ريال  ميليون  مبلغ دويست 

محتويات پرونده و توجه به اينكه در مورد اصل وجه در بخش رد مال موضوع كالهبرداری 

به عنوان هزينه  را  پنجاه هزار ريال  مبلغ چهارميليون و  بايد  اظهار نظر شده است خوانده 
در حق  به شماره 633262  از سررسيد چک  تاديه  در  تاخير  پرداخت خسارت  و  دادرسی 
خواهان بپردازد و در خصوص شكايت های آقای رمضانعلی شيبانی و سيد روح اله عبدالهی 
عليه متهمه مرجان شيبانی دائر بر جعل چک و استفاده از سند مجعول و برداشت هشت 
فقره چک از حساب وی و غيره دادگاه نظر به شرح دادخواست و همكاريهای بين هر 
سه نفر اقدام شكات )پدر شوهر( صرفًا در جهت گمراه كردن مراجع قانونی از تعقيب 
آنان دانسته وقوع بزهی را محرز نداسته مستندا به اصل 37 از قانون اساسی رای بر 
برائت متهمه صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص متهم رديف اول غيابی 
و ظرف ده روز قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 
م  است.  نظر  تجديد  قابل  روز   20 و ظرف  متهمين حضوری  مورد ساير  در  و  است 

الف:6068 محمدی كمال آبادی رئيس شعبه 118 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای

 23666 شماره دادنامه: 9309970350900253 شماره پرونده: 9209980350901145 
آقای  وكالت  با  جم  گستر  بال  شركت  خواهان:   921266 شعبه:  بايگانی  شماره 
اول-واحد4- باران-طبقه  باال-مجتمع  چهارباغ  نشانی  به  ابراهيمی  محمد 

نشانی  به  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادستان   -1 خواندگان:  كدپستی81636-61949 
دادگستری اصفهان-خ نيک بخت 2- بانک صادرات شعبه نيک بخت با وكالت عليرضا 
الماس-طبقه  اجتماعی-ساختمان  تامين  خمينی-جنب  امام  خيابان  نشانی  به  مختاری 

به  استواری  حسن  آقای  وكالت  با  دانشگاه  شعبه  ملت  بانک   -3 ششم-واحد617، 
نشانی اصفهان-خيابان خواجو-جنب قرض الحسنه ثامن االئمه خواسته: صدور حكم 
و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگی  بررسی محتويات  با  دادگاه  ورشكستگی گردشكار: 
بشرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: دعوی خواهان شركت بال گستر 
جم )سهامی خاص( با وكالت آقای محمد ابراهيمی به طرفيت خواندگان 1- دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 2- بانک صادرات با وكالت آقای عليرضا مختاری 
3- بانک ملت با وكالت آقای حسن استواری بخواسته اعالم توقف و ورشكستگی می 
باشد با توجه به دادخواست تقديمی و نظربه اينكه شركت از نوع سهامی خاص بوده 
و حسب مقررات قانون تجارت و موضوع فعاليت آن شركت تجاری محسوب می گردد 
و با توجه به اينكه شركت مذكور كه فروشگاه آن در ساختمان مصلی اصفهان قرار 
داشت دچار بحران مالی شده و تعطيل گرديده و با تعطيل شدن آن احكام متعددی از 
اداره كار و محاكم دادگستری مبنی بر محكوميت شركت مذكور صادر كه حكايت از 
توقف شركت از پرداخت ديون و تعهدات مالی می باشد و ورشكستگی شركت تجاری 
به  توجه  با  اوست حاصل می گردد و  بر عهده  تاديه وجوهی كه  از  توقف  نتيجه  در 
دفاعيات غير موثر خواندگان رديف دوم و سوم دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد 
مواد 412و413و417و433و537و539 قانون تجارت حكم بر ورشكستگی شركت بال 
گستر جم )سهامی خاص( را صادر و اعالم می نمايد و تاريخ توقف شركت را از تاريخ 
حقوقی   11 شعبه   93/11/20-1412 شماره  دادنامه  موضوع  چک  سررسيد   91/8/5
اصفهان تعيين می نمايد و با توجه به عدم رعايت مقررات ماده 413 قانون تجارت از 
سوی تاجر و عدم تنظيم دفاتر تجاری و عدم مديريت صحيح كه منجر به توقف شركت 

به  ورشكستگی  را  ورشكستگی  نوع  تجارت  قانون  541و542  مواد  استناد  به  شده 
تقصير تعيين و اعالم می نمايد حكم صادر شده موقتا قابل اجرا بوده و اداره تصفيه 
امور ورشكستگی بايد نسبت به مهر و موم اموال اقدام و وفق مقررات اقدامات الزم 
جهت امر قضيه بعمل آورد رای صادر شده نسبت به طرفين حضوری و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی است و نسبت به اشخاص ذينفع ظرف يكماه از 
تاريخ اعالن قابل اعتراض در اين دادگاه می باشد. م الف: 6064 رئيس شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رای

 23667 شماره دادنامه: 9309970350900098 شماره پرونده: 9209980350900757 
شماره بايگانی شعبه: 920835 خواهان: آقای حسن شاه علی به نشانی خ عبدالرزاق-

المكان  مجهول  نشانی  به  نوروزی  حاجی  مجتبی  آقای  خوانده:  اصفهان  شيشه  بلور 
خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامين خواسته گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده 
دادگاه: در  اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای  را  ختم رسيدگی 
خصوص دعوی آقای حسن شاه علی به طرفيت مجتبی حاجی نوروزی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 179/900/000 ريال بابت يک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
می باشد با توجه به دادخواست تقديمی وفتوكپی مصدق چک های شماره 675242-
56970-92/3/25و675247-92/2/25و675241-92/4/31و675246- و   92/3/30

92/2/31و675245-91/12/25 عهده بانک تجارت وگواهينامه عدم پرداخت بانک محال 
عليه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ايراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده 

كننده  ذمه صادر  اشتغال  بر  دليل  كه  خواهان  يد  در  اصل چک  وجود  به  توجه  با  و 
و  تجارت  قانون   313 ماده  استناد  به  و  دانسته  وارد  را  دعوی  دادگاه  باشد  می  آن 
مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 179/900/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/725/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
از  مركزی  بانک  اعالمی  آخرين شاخص  وفق  تاديه  تاخير  كند. خسارات  می  محكوم 
تاريخ سررسيد چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادره شده غيابی و ظرف 
تجديد  قابل  روز  بيست  ظرف  آن  از  پس  و  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست 
عدم  به  توجه  با  خواسته  تامين  صدور  درخواست  خصوص  در  است.  نظرخواهی 

توديع خسارات احتمالی قرار رد درخواست صادر می شود. م الف:6063 رئيس شعبه 
9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای

 23668 شماره دادنامه: 9309970350700159 شماره پرونده: 9209980350700833 
شماره بايگانی شعبه: 920951 خواهان: خانم منيژه رضائی به نشانی اصفهان-خ امام 
محمد  آقای  خوانده:  ياسين  بست  گلشن)روشن(-بن  جعفريان-ك  شهيد  خمينی-ك 
وفادار به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسی گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
مبلغ 750/000/000  آقای محمد وفادار بخواسته مطالبه  بطرفيت  منيژه رضايی  خانم 
ريال وجه يک فقره چک به شماره 205478-92/6/17 بعهده بانک ملت از حسابجاری 
پرداخت  از  اعسار  بدواً  و  تاديه  تاخير  و  دادرسی  خسارات  بانضمام   1133528963
هزينه دادرسی بشرح متن دادخواست، نظر به محتويات پرونده، استشهاديه پيوست، 
كپی غير مصدق كارت خدمات موتوری، اظهارات خواهان در دادخواست و اليحه ارايه 
شده و ايضًا نظر به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی و بالنتيجه 
مصون ماندن خواسته و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و تكذيب و ايضًا با توجه به 
استشهاديه پيوست و تصوير مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت منعكس در پرونده 
نهايتًا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 515-506-505-198-
519و522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 

به ماده 2 قانون صدور چک ضمن صدور حكم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت 
هزينه دادرسی، خوانده را به پرداخت مبلغ 750/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/000/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت وصول براساس شاخص نرخ تورم در حق خواهان محكوم مينمايد كه البته هزينه 
دادرسی پس از وصول بايستی به صندوق دادگستری واريز گردد. رای صادره غيابی 
و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف:6062  

دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای

 23669 شماره دادنامه: 9209970350701061 شماره پرونده: 9109980350701217 
شماره بايگانی شعبه: 911234 خواهان: آقای داود بياتی به نشانی اصفهان-خ توحيد 
المكان  مجهول  نشانی  به  پوستی  حميدرضا  آقای  خوانده:  سپاهان  صرافی  ميانی 
خواسته ها: 1- تامين خواسته 2- مطالبه وجه چک گردشكار: دادگاه پس از بررسی 
محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص 
دعوای آقای داود بياتی فرزند حسين به طرفيت خوانده آقای حميدرضا پوستی فرزند 
رضا بخواسته مطالبه مبلغ 305/000/000 ريال وجه يک فقره چک بشماره 2460474-

89/2/20 به عهده بانک كارآفرين از حساب جاری 100031981000 به انضمام هزينه 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه به نرخ تورم از تاريخ سررسيد  دادرسی و حق 
چک لغايت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده تصوير 
مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت منعكس در پرونده و اينكه خوانده با وصف ابالغ 

قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و اليحه ای ارسال ننموده و نسبت به دعوی 
و مستندات آن ايراد و اعتراضی به عمل نياورده فلذا مستندات دعوی مصون از هرگونه 
با  نهايتا دادگاه  تعرضی مانده و مستندات مذكور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخيص و مستندا به مواد 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی  انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی و 
نظريه مورخه 77/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 310و313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 305/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/155/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و دفتری و نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ 
تورم از تاريخ چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محكوم مينمايد كه خسارت 
تاخير تاديه را اجرای احكام در هنگام اجرای حكم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان 
وصول خواهد نمود و پيرامون درخواست تامين خواسته نظر به صدور قرار موكول 
به توديع خسارت احتمالی است كه خواهان با وصف ابالغ استنكاف نموده لذا دادگاه 
باستناد تبصره ماده 108 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامين خواسته 
صادر مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و ظرف مدت بيست روز از آن قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:6060 شهرام صفائی دادرس شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای

 23670 شماره دادنامه: 9309970361700303 شماره پرونده: 9209980361701268 
اصفهان-خ  نشانی  به  رحمتی  اصغر  آقای  خواهان:   921280 شعبه:  بايگانی  شماره 
به  باوقار  بهروز  آقای  خوانده:  ستاره  فروشی  خودرو-كاشی  ايران  اميركبير-جنب 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چک گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 
رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده 
بهروز  آقای  بطرفيت  فتحعلی  فرزند  رحمتی  اصغر  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه: 
به  فقره چک  يک  وجه  ريال   )80/830/000( مطالبه  خواسته  به  منصور  فرزند  باوقار 
شماره 192545-92/6/17 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با عنايت 
به تصوير مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت استنادی و با توجه به عدم حضور خوانده 
از ناحيه وی دعوی خواهان  ايراد و دفاعی  در جلسه رسيدگی عليرغم ابالغ قانونی و عدم 
را ثابت و وارد تشخيص و مستندا به مواد 522و519و198  قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی  انقالب در امور مدنی و ماده 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت )80/830/000( 
ريال بابت اصل خواسته و همچنين هزينه های دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه از زمان سررسيد لغايت هنگام پرداخت براساس تغيير شاخص اعالمی از سوی 
بانک مركزی در حق خواهان محكوم و اعالم می نمايد رای صادره غيابی وظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6037 رئيس شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ رای

 23671 شماره دادنامه: 9309970361700192 شماره پرونده: 9209980361701208 شماره 
مهدی  آقای  وكالت  با  فشاركی  هاشمی  سيد حسام  آقای  خواهان:   921219 شعبه:  بايگانی 
سعادت به نشانی اصفهان-خ بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای خ سپهبد قرنی-مجتمع 
ميالدنور-ط2-واحد204 و آقای سيد فريدالدين افضل به نشانی اصفهان-خيابان بزرگمهر-

چهارراه هشت بهشت-نبش خيابان سپهبد قرنی-مجتمع ميالدنور-طبقه دوم-واحد204-دفتر 
خرم-كوچه  شهيدان-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  موذنی  عليرضا  آقای   -1 خواندگان:  وكالت 
شمشاد-پالك19، 2- آقای وحيد مغزيان به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 

دادگاه: در خصوص دعوی آقايان 1- مهدی سعادت 2- سيد فريدالدين افضلی با وكالت از 
آقای سيد حسام هاشمی فشاركی فرزند مرتضی به طرفيت آقايان 1- وحيد مغزيان فرزند 
اكبر 2- عليرضا موذنی فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ )290/000/000( ريال 
وجه دو فقره چک شماره های 1-875082-91/3/9، 2- 875080-91/3/20 به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به تصوير مصدق چكها و گواهينامه 

های عدم پرداخت استنادی و با عنايت به عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی علی 
رغم ابالغ قانونی و عدم ايراد و دفاعی از ناحيه ايشان دعوی خواهان را ثابت و وارد 
تشخيص و مستندا به مواد 522،519و198 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مواد 314و313و249 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به 
و همچنين  بابت اصل خواسته   )290/000/000( ريال  ميليون  نود  و  پرداخت دويست 
از زمان  تاديه  تاخير  الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت  هزينه های دادرسی و حق 

سررسيد هر يک از چكها لغايت هنگام پرداخت براساس تغيير شاخص اعالمی از سوی 
بانک مركزی در حق خواهان محكوم و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد 
نظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6035 رئيس شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای

 92/9/9 رسيدگی:  تاريخ   401-93/3/18 دادنامه:  شماره   783-92 پرونده:  كالسه   23675  
فرزند  محمدی  فرهاد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  رسيدگی:  مرجع 
بخت-طبقه4- نيک  اداری  بخت-ساختمان  نيک  خ  نشانی:  مهدوری  البنين  ام  وكيل:  مرتضی 
صالحی  حسين  سيد   -2 المكان  مجهول  نشانی  انصاری  مصطفی   -1 خواندگان:  واحد104 
نشانی ملک شهر-جنب پست ملک شهر روبروی پارك ملت-امالك دوستان- بنگاه صالحی 
3- شركت تعاونی مسكن كارگران اتوبوسرانی با مسئوليت آقايان خلجی و خزاعی نشانی 
اين  به  از ارجاع پرونده  انتقال سند رسمی گردشكار: پس  به  الزام  المكان خواسته:  مجهول 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای فرهاد محمدی با وكالت خانم ام البنين مهدوری به طرفيت آقايان 
با  اتوبوسرانی  مصطفی انصاری و سيد حسين صالحی و شركت تعاونی مسكن كارگران 
انتقال تمامی 180 سهم مشاع از پالك  مسئوليت آقای خلجی و خزاعی به خواسته الزام به 
ثبتی 405/1887 بخش 16 ثبتی اصفهان مقوم به 30/000/000 ريال به شرح متن دادخواست 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی با  به انضمام مطلق خسارات اعم از هزينه دادرسی و حق 
بررسی اوراق پرونده و جوابيه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان كه خوانده رديف 
و صورتجلسه  تقديمی  دادخواست  به شرح  خواهان  وكيل  اظهارات  و  دانسته  مالک  را  اول 
مورخ 92/9/9 و نظر به اينكه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی در جلسه 
رسيدگی مذكور حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان ابراز و ارائه ننموده اند شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته 
به استناد مواد 10و219و220و237و362 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
رسمی تمامی 180 سهم مشاع از پالك ثبتی 405/1887 بخش 16 ثبت اصفهان به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 218/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد و در خصوص خواندگان رديف دوم و سوم نظر 
به اينكه دعوی مطروحه متوجه آنان نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسی 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به خواندگان رديف دوم و سوم 
حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و در خصوص خوانده رديف اول غيابی و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد. م الف:6888 قاضی شعبه نهم شورای حل 

اختالف اصفهان

ه



پيامبر اکرم )ص( : 
آنچه بيش از هر چيز ديگري بر ش��ما مي ترس��م شرک اصغر 
اس��ت. گفتند: اي پيغمبر خدا ش��رک اصغر چيست؟ حضرت 

فرمود: ريا

 گياهان تلخ اما
2138 شفا بخش
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شرط آزادی 
یکی از بزرگان به غالمش گفت: از مال خود گوش��تی بستان و از آن 

طعامی ساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غالم شاد شد. 
گوشتی خرید و بریانی ساخت و پیش او آورد. خواجه خورد و گوشت 

را به غالم سپرد.
گوش��ت، آبگوش��تی دیگ��ر روز گف��ت: ب��دان 

تو را آزادکنم. زعفرانی تهیه کن تا بخورم و 
غالم فرمان برد.

کمی روغن  دوباره تکه گوشت را به غالم سپرد که 
روز فراهم بس��تان و با آن گوش��ت، طعامی ب��رای دیگر 

 کن تا بخ��ورم و ت��و را آزاد
 سازم.

غالم گف��ت: ای خواجه تو 
را به خدا بگ��ذار من هم چنان 
غالم تو باشم و این تکه گوشت 

را آزاد کن!

 بهلول و صدای پول
مردی فقیر چش��مش به مغازه 
خوراک پزی افت��اد تکه نانی را 
باالی بخاری که از سر دیگ بلند 
و  گرف��ت  ش��د،می   م��ی 

می خورد. 
هنگام رفتن صاحب مغازه گفت: 
تو از بخ��ار دیگ من اس��تفاده 
کرده ای، بای��د پولش را بدهی. 
مردم جمع شدند و مرد از همه 

جا درمانده، بهلول را دید و او را به قضاوت دعوت کرد. 
بهلول به آشپز گفت: این مرد از غذای تو خورده است؟

 آشپز گفت: نه ولی از بوی آن استفاده کرده است. 
بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به زمین انداخت و گفت: ای 

آشپز صدای پول را تحویل بگیر.
 آشپز با تعجب گفت: این چه قسم پول دادن است؟

 بهلول گفت: مطابق عدالت است.
  کس��ی که بوی غذا را بفروش��د در  عوض باید ص��دای پول دریافت

 کند.

شهر حکایت

اولین تماس معطر فرا اقیانوسی، بین نیویورک و پاریس انجام و 
طی آن رایحه نوشیدنی و نان بادامی رد و بدل شد. دیوید ادواردز، 
استاد دانشگاه هاروارد و راشل فیلد به نمایش پلت فرم پیام رسانی 
رایحه خود در م��وزه تاریخ طبیعی آمریکا پرداختند که ش��امل 
برچس��ب گذاری تصاویر با رایحه های منتخب از میان جعبه ای 
 از بوها و ارس��ال آنها به ایمیل یا ش��بکه های اجتماعی بود. این 
 »oPhone« پیام ها سپس بر روی یک دستگاه جدید موسوم به

پخش شدند.
کریستوف لودامیل و بلیک آرمسترانگ از پاریس به وسیله اسکایپ 
به همکارانشان در نیویورک پیوسته و یک تصویر دارای برچسب 
رایحه خوراکی  و نوشیدنی فرانسوی را که به مناسبت جشن برپایی 
دستگاه oPhone اس��تفاده کرده بودند، ایمیل کردند. دستگاه 
موجود در نیویورک با دریافت این پیام، از خود عطر نامحسوسی را 

پراکنده کرد که دقیقا با تصویر همخوانی داشت.
این 32 رایحه در هشت مخزن دستگاه موسوم به oChips قرار 

خواهند گرفت که مانند جوهر کارتریج یک دس��تگاه چاپ عمل 
می کنند. هنگامی که دس��تگاه یک پیام دریاف��ت می کند، بوی 
مرتبط با آن را بر اساس برچس��ب های رایحه اختصاص یافته به 

تصویر منتشر می کند.

هر عطر تنه��ا 10 ثانیه باق��ی می ماند که برابر با زمانی اس��ت که 
انسان بوها را حس می کند. ادواردز در نشستی خبری در موسسه 
تاریخ طبیعی آمریکا به خبرنگاران گف��ت در صورت وجود چند 
 رایحه در یک تصوی��ر، بوها به ترتیب و یکی پ��س از دیگری ارایه

خواهند شد.
این استاد دانشگاه هاروارد پیش از این طرح های خالقانه دیگری 
 نیز داش��ته که از آن میان می ت��وان به گیاهان تمی��ز کننده هوا، 
بطری های خوردنی و فناوری های واکسن برای انتقال دارو به ریه ها 

جهت جلوگیری از عفونت اشاره کرد.
در پروژه ارس��ال پی��ام ب��ودار،  ادواردز فعال ب��ر روی خوراکی ها 
تمرکز دارد. دس��تگاه oPhone در روزه��ای آینده در کافه های 
 پاریس به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د تا پتانس��یل تجاری آن

 آزمایش شود.
این دستگاه از اوایل س��ال 2015 با قیمت 149 دالر در دسترس 

قرار خواهد گرفت. 

اولين تماس معطر فرا اقيانوسی در جهان انجام شد

ش��رکتی ژاپنی یک باتری 
ارای��ه داده اس��ت که مدت 
زمان طوالنی تری اس��تفاده 

می شود و قابل شارژ است.
این نوع جدی��دی از باتری 
دوگانه اس��ت که با استفاده 
از علم شیمی بی سابقه ای با 
آند و کاتد کربن ساخته شده 
است. به گفته طراحان این 
شرکت باتری »ریدن« پاسخگوی طیف وسیعی از نیازهای مصرف 
کننده است؛ با بیش از 3000 سیکل 20 برابر سریع تر از باتری های 
لیتیوم یون موجود و قوی تر از دیگر باتری های پیشرفته است. این 
باتری مواد فعال ناپایدار را حذف می کن��د و به طور قابل توجهی 
 خطر آتش س��وزی و انفجار را کاهش می دهد؛ ش��ارژ می ش��ود و 

100 درصد بدون این که آسیب ببیند، تخلیه می شود.

ب��ار  اولی��ن  ب��رای 
دانش��مندان توس��ط 
ه��ای  ماه��واره 
توانس��تند   ناس��ا، 
برآمدگی هایی را از مدار 
ماه رصد کنند. نیروی 
جاذبه ماه و زمین و اثر 
یدک کش��ی بین آنها، 
برای کشیدن هر دوی 
این اجرام آس��مانی کافی اس��ت و ما در زمین اثر این کشش را 
 در جزر و مد دریاها مش��اهده م��ی کنیم. ماه تاثیر بس��زایی بر

 اقیانوس های زمین دارد. زی��را آب اقیانوس ها با توجه به مایع 
بودن و سطح گس��ترده ش��ان توان جا به جایی بیشتری دارند.

کشش زمین توانسته سطح نزدیک ماه را حدود 50 سانتی متر 
نسبت به سطح دور ماه برآمده تر کند.

جلیق��ه  ای��ن 
 Mood Sweater 
نام دارد و مجهز به چند 
حسگر پیش��رفته است.

در اطراف یقه جلیقه از 
چند المپ LED رنگی 
استفاده شده که بیانگر 
احس��اس فردی اس��ت 
که لباس را ب��ر تن دارد.

عملکرد این جلیقه بر مبنای تس��ت های دروغ سنج متداول 
قرار دارد. حس��گرهای ت این جلیقه، حاالت مختلف روحی و 
 LED هیجانی را دریافت می کند و با رنگ های متفاوت المپ
نمایش می دهد. زمانی که المپ LED آبی رنگ شود، یعنی 
فرد آرامش کام��ل دارد. رنگ صورتی به معن��ای هیجان، زرد 

سرمستی و قرمز بیش از اندازه عصبی یا عاشق بودن است.

 ساخت
 باتری جدید

 » جاذبه زمين« شکل» ماه«
 را تغيير می دهد

 جليقه ای که احساسات 
را فاش می کند

 بعض��ي از گیاه��ان طع��م تلخ��ي دارد و ب��ه عنوان
 تقویت کننده، منقبض کننده و تمیز کننده روده ها 
در بدن عمل م��ي کند و اغلب ب��راي بهبود هاضمه و 
مقابله با التهاب استفاده مي شود. بعضي از این گیاهان 

عبارت اند از:
گلپر

 براي درمان س��رماخوردگي و بیم��اري هایي چون 
روماتیسم از این گیاه استفاده مي ش��ود. گلپر معده 

را تقویت مي کند.
بابونه

 باعث تسکین تب و بي قراري مي شود وآرام کننده و 
ضداسپاسم است.
قاصدک 

تصفیه کنن��ده خ��ون و مدر اس��ت و فش��ار خون و 
کلسترول خون را پایین مي آورد.

نعناع 
غ��ن  و طبیعي آن حالت تهوع و معده درد ر

را برطرف مي کند.
افسنطين     

ضدعفون��ي کنن��ده و 
تقویت کننده است.

تشخيص بيماری های 
ژنتيکی با عکس خانوادگی

پزشکان هم اکنون با اس��تفاده از یک عکس خانوادگی 
می توانند بیماری های ژنتیکی فوق العاده نادر را تشخیص 
 دهند. این کار به کمک نوعی نرم اف��زار رایانه ای انجام 
می شود که ظرف اندک ساعاتی بیماری ها را تشخیص 
می دهد. نرم افزار جدید توسط دانشمندان دانشگاه های 
ادینبرو و آکسفورد طراحی شده و با استفاده از فناوری 
تشخیص چهره، عکس های معمولی را اسکن می کند. 
نرم افزار سپس توصیفی از ساختار صورت را با شناسایی 
گوشه های چش��م، بینی، دهان و دیگر ویژگی ها خلق 
می کند. بسیاری از بیماری های ژنتیکی مانند سندروم 
داون با تغییراتی در ظاهر صورت مرتبط هستند. چنین 
تغییراتی به دلیل دخیل بودن تعداد زیادی از ژن ها در 
رش��د صورت و جمجمه و زمانی رخ می دهند که نوزاد 
در رحم مادر ق��رار دارد. اس��کن گرفتن از تصاویر افراد 
مختلفی که مبتال به بیماری ژنتیکی یکسانی هستند، 
ویژگی های چهره منحصر به ف��رد و مرتبط با اختاللی 

خاص را شناسایی می کند.
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مديرمسؤول : محمدرضا شواخی زواره

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

1/307/099/42965/354/000جاریعملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان 93-2-141

3/846/966/120160/000/000جارینگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان 93-2-142

1/294/432/06865/000/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار93-2-143

2/783/271/000127/500/000جاریعملیات  خدمات مشترکین منطقه  شش شهر اصفهان 93-2-144

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/14 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/15 
دريافت اسناد :سايت اينترنتی 

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی  مناقصه
 ) نوبت اول (

ش�هرداری ديزيچه بر اس�اس مصوبه ش�ورای محترم  اس�المی ش�هر در نظر دارد نس�بت به اجرای ساحل 
 س�ازی بخش�ی از حاش�يه زاينده رود از مح�ل اعتبارات ش�هرداری  و ب�ا اعتباری بال�غ ب�ر 5/000/000/000

 ) پنج ميليارد ريال ( براساس فهرس�ت بهاء ابنيه س�ال 92 از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرار داد نمايد لذا 
متقاضيان واجد شرايط می توانند  از تاريخ انتش�ار اين آگهی تا روز سه ش�نبه مورخ 93/04/03 به امور قرار 
دادها مراجعه و اسناد مناقصه رادريافت و همچنين قيمت پيشنهادی خود را تا چهارشنبه  مورخ 93/04/04 به 
 دبير خانه محرمانه ) حراست ( شهرداری ارائه نمايند . الزم بذكر است ارائه تاييديه صالحيت فنی و رتبه بندی

 ) حداقل رتبه مورد نياز 5 ابنيه ( از مراجع ذيصالح و معاونت برنامه ريزی الزامی می باشد در ضمن هزينه درج 
آگهی بعهده برنده  مناقصه خواهد بود. 

چاپ  دوم

شهاب ثابت راسخ شهردار دیزیچه

ساعت برگزاري مناقصهتاريخ برگزاري مناقصهشماره مناقصه موضوع مناقصهرديف
مبلغ 

 ضمانتنامه )ريال(

9/30263.255.000 صبح1302/9393/04/21مناقصه خرید انواع پيچ و مهره  1

10/00413.450.000 صبح1303/9393/04/21مناقصه خرید انواع یراق آالت   1

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

 مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهارش�نبه مورخ 04/04 /93  تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 93/04/09 در قبال 
فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع 

برق استان اصفهان
مدت تحويل پيشنهادات : از روزپنجشنبه مورخ 93/04/10 لغايت ساعت 8/30  صبح روز شنبه مورخ 93/04/21 

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده ش�ركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر 
يا فيش واريزي به حساب جاري س�پهر صادرات به ش�ماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق اس�تان اصفهان ارائه 
 دهند . به پيش�نهادات فاقد س�پرده ، مخدوش و س�پرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك ش�خصي ترتيب اثر داده نخواهد

 شد . 
ساير توضيحات : 

 1- هزين�ه درج آگه�ي مناقص�ه در صفح�ات  داخل�ي روزنام�ه ه�اي نس�ل ف�ردا  و زاين�ده رود  بعه�ده برن�ده مناقصه 
ميباشد.

2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 
3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل 

نمايند.
4- اسناد و مدارك و اطالعات كامل  اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   قابل 
دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت 

توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير 

و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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