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هم اصفهان و هم سینمای 
کودک به هم نیازمندند

 نشس��ت مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی، ش��هردار 
اصفهان و دبیر جش��نواره کودک درباره برگزاری بیست 
و هش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوان در اصفهان برگزار گردید.نشست مشترکی میان 
مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی و شهردار اصفهان به 
منظور برگزاری هرچه بهتر جش��نواره کودک و نوجوان 

برگزار گردید....
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بهرهبرداریاز153پروژه
گازرسانیدرهفتهدولت

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

 از میان 107 شهر استان اصفهان عملیات گازرسانی 103 شهر به اتمام رسیده و عملیات اجرایی 
4و طراحی شبکه چهار شهر باقی مانده نیز به زودی آغاز خواهد شد

3 2

با تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
کلیات اعمال جراحی که به منظور پیش��گیری 
دائمی از بارداری انجام می ش��ود به اس��تثنای 

موارد مرتبط با تهدید سالمت، ممنوع شد.
در جلس��ه علن��ی مجلس ش��ورای اس��المی و 
در ادامه بررس��ی طرح افزایش ن��رخ باروری و 
پیش��گیری از کاهش رش��د جمعیت کش��ور با 
تصویب نمایندگان مجلس کلیه اعمال جراحی 

که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری...

برای نخستین بار در کش��ور به همت اداره کل 
ثبت احوال اصفهان ش��ورای راهبردی جمعیت 
در این استان تشکیل می شود.در جلسه شورای 
ثبت وقای��ع حیاتی اس��تان اصفه��ان مصوب 
ش��د به جهت پیگیری و اجرای سیاس��ت های 
چهارده گانه جمعیتی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری، »ش��ورای راهبردی جمعیت اس��تان 
اصفهان« با ترکیبی از مسئوالن ارشد استان و به 

ریاست استاندار تشکیل شود..

ممنوعیت اعمال جراحی 
به منظور پیشگیری از بارداری

شورای راهبردی جمعیت
 در استان تشکیل می شود



اخبار کوتاهيادداشت

منظور  کلیه اعمال جراحی به 
پیشگیری از بارداری ممنوع شد

با تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی کلیات اعمال 
جراحی که به منظ��ور پیش��گیری دائمی از ب��ارداری انجام 
می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سالمت، ممنوع شد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی طرح 
افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور 
با تصویب نمایندگان مجلس کلیه اعمال جراحی که به منظور 
پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد 
مرتبط با تهدید س��المت، ممنوع است.عدم رعایت این حکم 
توسط ش��اغلین حرف پزش��کی تخلف محس��وب می شود و 
متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های 
مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون س��ازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1383.8.16 محکوم می شوند.

عالوه بر این در تبصره این ماده واحده آمده است موارد تهدید 
س��المت را وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی اعالم 
می کند.ای��ن ماده از ط��رح محدودس��ازی روش های دائمی 
جلوگیری از ب��ارداری با 143 رأی مواف��ق 32 رأی مخالف و 
11 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی 

مجلس به تصویب رسید.

همه مساحت رژيم صهیونیستی زير 
برد موشک های مقاومت قرار دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: 
وقتی مقاومت به حیفا موش��ک ش��لیک می کن��د یعنی برد 
موشکی مقاومت اسالمی به 160 کیلومتر رسیده است و این 
یعنی تمام مساحت رژیم صهیونیس��تی زیر برد موشک های 
مقاومت اسالمی فلسطین قرار دارد.س��ردار حسین سالمی 
افزود: بی تردی��د سالهاس��ت سیاس��ت های خاورمیانه ای و 
راهبردی آمریکا در جهان اسالم گروگان سیاست های رژیم 

صهیونیستی است.

در عرصه ديپلماتیک قدم درراهی 
پرتالطم گذاشته ايم

وزیر امور خارجه گفت: در س��ایه توکل، مقاومت و پایداری و 
الگو گیری از راه روشن شهدا، قدم در مسیر نبرد دیپلماتیک 

پرتالطم و پرفرازونشیب بین المللی گذاشته ایم.
محمدجواد ظریف، در مراسم گرامیداشت شهدای دیپلمات 
که با حض��ور مدیران ارش��د وزارت امور خارج��ه و جمعی از 
روسای نمایندگی جمهوری اس��المی که در دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی برگزار شد، تأکید کرد: ما شهدای معزز 
را همچنان ناظر ب��ر رفتار، کردار و عملک��رد خود می دانیم و 
این واقعیت، مسئولیت سنگینی را بر دوش ما نهاده است که 
نه تنها باید مراقب رفتار خود بوده، بلکه باید در پاسداری از این 

نمونه های مقاومت، پرتالش ظاهر شویم.
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بارأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی محمدرضا پور ابراهیمی و هادی قوامی به عنوان دو 2
عضو ناظر اسالمی در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند. در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 

نمایندگان به انتخاب دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پرداختند. 
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درحالی که در آخرین تصمیم گیری ها قرار شد طرح تونل 
گالب دو برای تأمین آب ش��رب اصفهان اجرا شود اما روز 
پنجش��نبه وزیر نیرو بدون هماهنگی با مقامات اس��تان 
اصفهان به همراه نمایندگان چهارمحال و بختیاری و چند 
تن از اهالی محلی در محل اجرای تونل گالب حضور یافت 

و دستور توقف عملیات حفر تونل را صادر کرد.
درحالی که انتظ��ار می رفت رئیس جمهور با س��فر هفته 
گذشته خود به استان چهارمحال و بختیاری آتش برخی 
اختالفات در حوضه آب زاینده رود را خاموش کند اما وزیر 
نیرو در بازدید س��رزده و بدون اط��الع از رئیس جمهور به 
همراه نمایندگان چهارمحال و بختیاری و برخی از اهالی 
محلی از محل طرح تونل گالب دو بازید کرد و دستور توقف 
کامل این طرح را داد.پیش ازاین چهارشنبه هفته گذشته 
صالح معاون امور هماهنگی استان های معاونت راهبردی 
و برنامه ریزی رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان اصفهان طرح تونل گالب دو کاماًل قانونی اعالم کرد و 
گفت: مطالعات اجرای آن بر اساس ماده 62 قانون انجام شده 

و امیدوارم به زودی این طرح آغاز و به بهره برداری برسد.
صالح بااینکه طرح تونل »گالب دو« طرحی درون استانی 
و نقش پدافند غیرعاملی را دارد،  عنوان کرد: راه اندازی این 
تونل از شش سال گذشته و از زمانی که براثر برخورد یک 

دستگاه بولدوزر با لوله نفت در محور رودخانه منجر به آلوده 
شدن آب رودخانه اصفهان به نفت شد در دستور کار قرار 
گرفت.وی بابیان اینکه براثر این اتفاق به مدت 2 هفته آب 
تمام شهرها و روستاهایی که از رودخانه زاینده رود مشروب 
می شدند قطع شد، تأکید کرد: بر این اساس تونل گالب دو 
در دستور کار قرار گرفت تا در صورت هرگونه مشکل بتوان 

آب بیش از سه میلیون نفر اصفهانی را تأمین کرد.
تونل دوم گالب 2 باهدف تأمین کمبود آب شرب در شبکه 
اصفهان بزرگ اجرا می شود. در شبکه آب رسانی اصفهان 
بزرگ آب تصفیه شده در تصفیه خانه باباشیخعلی از طریق 
تونلی به شبکه آب رس��انی انتقال داده می شود. این تونل 
حداکثر ظرفی��ت عبور 10 مترمکعب در ثانی��ه را دارد. به 
دلیل رشد جمعیت و مصارف، نیاز شبکه آب رسانی از 10 
مترمکعب در ثانیه بیشتر ش��ده که این کمبود به صورت 
نارسائی در شبکه و افت فش��ار نمود دارد. آثار و نشانه های 

این نارسایی هم اکنون مشاهده می شود.
موضوع ضرورت تأمین آب ش��رب برای رفع کمبودها در 
شبکه آب رس��انی اصفهان بزرگ توسط شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور موردبررسی دقیق فنی و کارشناسی 
قرار گرف��ت و این واقعیت که ش��بکه آب رس��انی موجود 
قادر به تأمین نیازه��ای افزایش یافته در 14 شهرس��تان 

زیرپوشش نیس��ت و ش��بکه موجود با کمبود آب مواجه 
اس��ت به تصویب رس��ید. تونل گالب 2 تماماً در اس��تان 
اصفهان قرار دارد و هدف از اجرای آن انتقال آب به میزان 
کمبود آب شرب به محل تصفیه خانه دوم آب که در آینده 
 باید س��اخته ش��ود هس��ت. با اجرا و بهره برداری از تونل

 گالب 2 و تصفیه خانه دوم، بهره برداری از تأسیسات موجود 
و تصفیه خانه باباش��یخعلی همچنان ادامه خواهد یافت و 
همچنان معادل حداکثر ظرفیت شبکه آب رسانی موجود 
از تصفیه خانه باباشیخعلی و تأسیسات موجود تأمین خواهد 
شد و مازاد بر ظرفیت تأسیسات موجود از طریق تونل گالب 

2 کمبود آب شرب تأمین خواهد شد.
بااین حال ط��رح تون��ل گالب دو اکنون متوقف اس��ت و 
مسئوالن استان تا این لحظه واکنش چندانی نشان نداده اند 

و برخی آن را تکذیب می کنند.
اگ�ر تون�ل گالب دو متوق�ف ش�ود اصفهان و 

به نوعی مردمان آن نابود می شوند
ابوالفضل قربانی عضو ش��ورای ش��هر اصفهان در جلس��ه 
علنی شورا با تأیید خبر تعطیلی و توقف تونل گالب دو از 
سوی وزیر نیرو به ایمنا، گفت: متأسفانه از سوی وزیر نیرو 
عملیات احداث تونل گالب دو متوقف ش��ده است و اما از 
جزئیات این اتفاق اطالع درستی ندارم.وی تأکید کرد: اگر 
تونل گالب دو متوقف شود اصفهان و به نوعی مردمان آن 
نابود می شوند.قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان 
یزد آب را به طور مستقیم از سرچشمه های کارون برداشت 
می کنند اما اصفهانی ها آب آش��امیدنی خ��ود را از چاه ها 
تأمین می کنند، بیان داش��ت: باوجود آلودگی های بسیار، 
مردم اصفهان مجبور به مصرف آب چاه ها هستند و این ظلم 
مضاعف به مردم استان است.وی افزود: متأسفانه باوجود 
بحران تأمین آب در اصفهان، وزی��ر نیرو به جای حمایت، 

دستور توقف طرح تونل گالب دو را صادر کرده است.
اقدام زننده وزير نیرو، نمايندگان اصفهان را در 

استیضاح چیت چیان ُمصر کرده است
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس نیز 
با تأیید این موضوع به خبرنگار اقتصادی ایمنا، گفت: این 
اقدام زننده وزیر نیرو، نمایندگان اصفهان را در استیضاح 
چیت چیان ُمصر کرده است.حسینعلی حاجی دلیگانی در 
خصوص دالیل توقف تونل گالب دو از سوی وزیر نیرو، بیان 
داشت: متأسفانه چیت چیان تحت فش��ارهای بی ضابطه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری این اقدام بی برنامه را کرده 

است.
وی با تأکید بر اینکه پیش ازای��ن رفتارهای نامتوازن وزیر 
نیرو در س��فر به چهارمحال و بختیاری را پیش بینی کرده 
بودیم، افزود: متأسفانه وزیر نیرو ثبات نظر و رأی ندارد و با 
هر مطلبی و فشاری که به وی وارد می شود صحبت هایی 

برعکس حرف های قبلی خود می کند و ما متأسفیم به حال 
وزارت نیرو که وزیرش این چنین ثبات نظر ندارد.

نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس در 
واکنش به این س��ؤال که ط��رح تون��ل گالب دو ارتباطی 
به اس��تان چهارمحال و بختی��اری نداش��ته و فقط برای 

تأمین آب شرب اصفهان 
ق��رار  مورداس��تفاده 
می گیرد، گفت: نمی دانم 
وزیر با ای��ن حرکت خود 
ک��ه جوابی ب��ه ۵ میلیون 
در  آب  مصرف کنن��ده 
استان اصفهان خواهد داد 
چراکه در تابستان امسال 
بس��یاری از نقاط استان با 

کمبود آب مواجه است.
وی تصریح کرد: وزیر نیرو 
به جای اینکه پاس��خگوی 
مطالبات مردم اصفهان در 
بخش آب باشد، متأسفانه 
دس��تور توقف پروژه تونل 
گالب دو را ک��ه برای رفع 
کمبود آب اس��تان بوده را 

صادر کرده است.
حاج��ی دلیگانی با این پرس��ش که اکنون دس��تگاه های 
نظارتی و قضایی و همچنین سازمان بازرسی، کشور کجا 
هستند و مجلس چه واکنشی نسبت به این رفتارها خواهد 
داشت، گفت: مردم اصفهان تااندازه ای صبور هستند و در 

برابر نامهربانی های حوصله می کنند.
وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور نیز و بر تأمین آب شرب 
مردم تأکید کرده و این اق��دام وزیر نیرو خالف صحبت ها 
و دیدگاه ه��ای روحانی اس��ت، تصریح ک��رد: به طورقطع 
 در مجلس با وزیر نیرو برخورد مناس��ب خواهیم داشت و 

چیت چیان را عزل می کنیم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: 
با این تصمیم اعتماد مجلس نسبت به چیت چیان سلب 

شده و به دنبال اعالم وصول استیضاح وزیر نیرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه روز پنجشنبه وزیر نیرو بدون هماهنگی 
با مقامات استان اصفهان به همراه نمایندگان چهارمحال 
و بختیاری و چند تن از اهالی محلی در محل اجرای تونل 
گالب حضور یافت، افزود: این اقدام سرزده وزیر نیرو دخالت 

در امور اجرایی استان دیگر تلقی می شود.
گفتنی است نمایندگان استان اصفهان در مجلس دیروز 
مقابل ساختمان نهاد ریاس��ت جمهوری نسبت به توقف 

تونل گالب 2 تجمع کردند .

بحران تأمین آب شرب اصفهان ها جدی تر شد

طرح تونل »گالب دو« نقش پدافند غیرعامل دارد

جزییات توقف اجرای تونل گالب 2

پور ابراهیمی و قوامی ناظرین مجلس در شورای پول اعتبار شدند

مدیر پلی کلینی��ک تخصصی و فوق تخصص��ی امام علی 
)ع( ش��هرکرد گفت: کلینیک دیابت ب��رای ارائه خدمات 
تش��خیصی، درمانی و خدمات مش��اوره ای و آموزشی به 
مراجعه کنندگان در پلی کلینیک امام علی )ع( ش��هرکرد 
راه اندازی ش��د.مجتبی حیدری اظهار کرد: روزانه نزدیک 

به 3 هزار نفر برای دریافت خدمات تشخیصی، درمانی به
 پل��ی کلینیک تخصص��ی و فوق تخصصی ام��ام علی )ع( 

شهرکرد مراجعه می کنند.

وی اف��زود: ای��ن مراجعه کنن��دگان از خدم��ات ویزیت، 
رادیولوژی،  سونوگرافی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی،  خدمات 

پارکلینیکی و کاردرمانی بهره مند می شوند.
مدیر پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی )ع( 
شهرکرد از راه اندازی کلینیک دیابت در این مرکز خبر داد و 
گفت: این کلینیک ضمن ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، 
خدمات مشاوره ای و آموزشی نیز به مراجعه کنندگان ارائه 

می دهد.
حیدری با اشاره به آمار رو به رشد شیوع بیماری های مزمن 
در استان ازجمله دیابت از استقبال خوب مردم استان برای 
اس��تفاده از خدمات این کلینیک اظهار خرسندی کرد و 
تصریح کرد: مردم باید همواره پیشگیری را بر درمان مقدم 
دانسته و در صورت نیاز به اطالعات تخصصی با مراجعه به 
پزشکان، راهنمایی الزم را کس��ب نمایند.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به وجود استانداردهای الزم در پلی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی امام علی )ع( برای ارائه خدمات 
برنامه کش��وری پیش��گیری و کنترل بیماری دیابت نوع 
2 و آغاز این برنامه در ش��هرکرد این مرک��ز آمادگی الزم 
برای ارائه کلیه خدمات سطح دو به مراجعه کنندگان این 

طرح را دارد.
مدیر پلی کلینی��ک تخصصی و فوق تخصص��ی امام علی 

)ع( ش��هرکرد گفت: در ای��ن مرکز ضمن پذی��رش موارد 
ارجاع شده از سطح اول و انجام بررسی، تشخیص، درمان 
و مراقبت بیماری در سطح تخصصی، در صورت نیاز بیمار 
بستری و یا به سطح فوق تخصصی سطح سوم ارجاع داده 

می شود.
حیدری افزود: ثبت نتایج مش��اوره ها و خدمات تخصصی 
در برگه ارجاع یا نرم افزار ثبت اطالعات برنامه و جمع آوری 
اطالعات و داده ها و گزارش دهی اقدامات به شبکه بهداشت 
و درمان شهرس��تان یا معاون��ت درمان دانش��گاه از دیگر 
وظایف این مرکز در قالب برنامه کش��وری پیش��گیری و 
کنترل بیماری دیابت نوع 2 است.وی همچنین از راه اندازی 
یک دستگاه سونوگرافی داپلر در این مرکز خبر داد و افزود: 
با توجه به محدود بودن ظرفیت خدمات دستگاه موجود، 
به منظور رفاه حال مراجعین و ارائ��ه خدمات تخصصی تر 
 یک دستگاه س��ونوگرافی جدید نیز خریداری و راه اندازی 
شده اس��ت.مدیر پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 
امام علی )ع( ش��هرکرد گف��ت: خریداری یک دس��تگاه 
اس��پیرومتری، فعال نمودن بخش فیزیوتراپی در شیفت 
بعدازظهر از دیگر اقداماتی اس��ت که در راس��تای ارتقای 
 کمی و کیفی خدمات در ماه های اخیر در این مرکز انجام 

شده است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص 480 میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان با مساعدت 
هیئت دولت خبر داد.قاسم سلیمانی دشتکی در برنامه زنده 
در شبکه اس��تانی جهانبین، اظهار کرد: توسعه گردشگری 
این استان موردتوجه رئیس جمهور و هیئت دولت واقع شد 

و قرار شد.
صندوق توس��عه ملی و بخ��ش خصوصی کم��ک کنند تا 
استعدادهای زیاد این استان برای جذب گردشگران داخلی 
و خارجی فراهم ش��ود.وی از وجود 14 پروژه مطالعه ش��ده 
گردش��گری در این اس��تان خبر داد و گف��ت: از این تعداد 
طرح بیش از 7 طرح مجوز ملی بهره برداری دریافت کرده و 
بارونق صنعت گردشگری تحول عظیمی در اشتغال استان 
حاصل خواهد شد.سلیمانی دشتکی با اشاره به پروژه عظیم 
فوالد در این اس��تان اذعان کرد: درزمین��ه فوالد، در مرحله 

آهن اس��فنجی و ورق خودرو قدم های الزم برداشته شده و 
زمان بندی این اس��ت که تا 2 یا 3 سال آینده به بهره برداری 
برس��د.این مس��ئول افزود: با اجرای فاز دوم و س��وم فوالد 

سفیددشت، زمینه اش��تغال 2 هزار نفر فراهم خواهد شد و 
8 هزار و ۵00 نفر نیز غیرمس��تقیم متأثر خواهند ش��د.وی 
طرح آب رس��انی بن � بروج��ن را یکی دیگ��ر از پروژه های 
موردتوجه هیئت دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: با انتقال 
آب از مسیر بن به ش��هرکرد و از ش��هرکرد به بروجن 470 
هزار نفر از آب آش��امیدنی س��الم برخوردار می شوند و قرار 
است این پروژه با کمک بخش خصوصی انجام شود و دولت 
 برای برگش��ت س��رمایه بخش خصوصی اقدام به خرید آب

 می کند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص 480 میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و راکد در این استان 
خبر داد و گف��ت: دولت قول صددرصدی ب��رای اختصاص 
 بودجه بهره ب��رداری 79 طرح عم��ده و نیمه تمام اس��تان

 داد.

مدير پلی کلینیک تخصصی امام علی )ع( شهرکرد:

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص 480 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان

کلینیک دیابت در شهرکرد راه اندازی شد

 تقدير از تشکیل بنیاد خیران 
در دانشگاه شهرکرد

مسئول روابط عمومی دانشگاه شهرکرد گفت: معاون 
اداری مالی و مدیریت منابع انس��انی و رئیس کمیته 
خیران وزارت علوم از تالش های اخیر دانشگاه شهرکرد 
برای بهره من��دی از حمایت های خی��ران تقدیر کرد. 
محمدرض��ا زارعیان با اش��اره به تاکب��د وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری بر ترویج و اشاعه سنت حسنه وقف 
و انجام امور خیریه درزمینه آموزش عالی، اظهار کرد: 
دانشگاه شهرکرد نیز در راستای تحقق این مهم برای 
تش��کیل بنیاد خیرین آموزش عالی، در این دانشگاه 
به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی 
خیران و ترغیب و تش��ویق نیکوکاران ب��ه انجام امور 
خیریه در آموزش عالی اقدامات مؤثری انجام داد.وی 
افزود: در همین راستا محمدحسین امید، معاون اداری 
مالی و مدیریت منابع انسانی و رئیس کمیته خیرین 
وزارت علوم، در نامه ای به دکتر شامحمدی سرپرست 
دانشگاه شهرکرد اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
در دانشگاه شهرکرد را قابل تقدیر دانست.به گفته وی، 
امید ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت های 
عظیم خیرین برای توس��عه زیرساخت ها و استفاده از 
تجربه های موفق در این زمینه و در نظر داشتن شرایط 
فرهنگی و اجتماعی منطقه، با شکل گیری بنیاد خیرین 
حامی دانشگاه ش��هرکرد شاهد رشد و ش��کوفایی و 

توسعه بیش ازپیش این دانشگاه باشیم.

تصويب طرح کارگاه های 
بهینه سازی مطالعه

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری از تصویب طرح کارگاه های بهینه س��ازی 
مطالع��ه در اس��تان خب��ر داد.خدابخش م��رادی در 
نشس��ت انجمن کتابخانه های اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: طرح کارگاه های بهینه سازی مطالعه 
در اس��تان باهدف آم��وزش و افزای��ش دهی عمومی 
شیوه های مطالعه مؤثر و همچنین به منظور مدیریت 
و سازمان دهی مطالعه، آشنایی با شیوه های مطالعه، 
آش��نایی با اختالالت و موانع مطالعه و افزایش رغبت 
به مطالعه اجرایی می ش��ود.وی تأکید کرد: در مرحله 
نخس��ت این طرح ۵00 نفر از دانش آموزان ابتدایی و 
متوسطه اول و دوم، دانش��جویان، کارمندان، مشاغل 

آزاد و بانوان به منظور پرورش مربی شرکت می کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری ب��رآورد هزینه اجرای ط��رح کارگاه های 
بهینه سازی مطالعه را 14۵ میلیون و 200 هزار ریال 
برشمرد و افزود: در اجرای این طرح استانداری، ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه های عمومی، 

صداوسیما و شهرداری ها مشارکت دارند.

 يک چهارم مساجد  استان  فعال است
مدی��رکل تبلیغات اس��المی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
زمینه اجرای طرح اس��تقرار 
روحانی در مناط��ق محروم و 
فاقد روحانی به عنوان پایلوت 
در چهارمح��ال و بختی��اری 
وج��ود دارد.حجت االس��الم 
رحمت اهلل اروجی اظهار کرد: 
 علی رغ��م تحصی��ل بیش از

 دو هزار و 700 طلبه بومی در اس��تان و قم، متأس��فانه بستر و امکان 
استقرار روحانی در مناطق مختلف فراهم نیست.وی با اشاره به اینکه 
یک چهارم از 8۵0 مسجد موجود در استان فعال است، گفت: با توجه به 
محدودیت منابع، این اداره کل از ظرفیت استقرار 2۵ روحانی مستقر 

برخوردار است.
اروجی بابیان اینکه در صورت استقرار یک روحانی در یک محل، حداقل 
1۵ نهاد عموم��ی، دولتی و غیردولتی حضور تبلیغی ایش��ان بهره مند 
می ش��وند، افزود: در صورت تأمین منابع، ظرفیت اس��تقرار یک هزار 
روحانی در نقاط مح��روم و فاقد روحانی وج��ود دارد.وی بابیان اینکه 
زمینه اجرای طرح اس��تقرار روحانی در مناطق محروم و فاقد روحانی 
به عنوان پایلوت در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد گفت: در 
صورت اجرای موفق، این طرح می تواند در دیگر مناطق کش��ور اجرا و 

گسترش یابد.

مديرکل جديد حفاظت محیط زيست 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد

مدی��رکل جدی��د حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری با حض��ور معاون 
آموزش و پژوهش س��ازمان 
محیط زیس��ت  حفاظ��ت 
معرفی شد.مدیرکل جدید 
محیط زیس��ت  حفاظ��ت 
اس��تان با اش��اره به ضرورت 
ارتق��اء جای��گاه حفاظ��ت 
محیط زیست در استان، گفت: محیط زیست استان همان گونه که بسیار 
متنوع است بسیار شکننده نیز خواهد بود، بنابراین نیاز به حفاظت جدی 
دارد. شهرام احمدی افزود: چهارمحال و بختیاری از 28/3 گونه بومی در 
میلیون هکتار، 1200 گونه گیاهی و 294 گونه جانوری برخوردار است. 
وی عدم وجود مدیریت پس��ماند، 11 کانون تولیدکنن��ده ریز گرد در 
استان و وابستگی معیش��تی مردم استان به محیط زیس��ت را از علل 
تخریب محیط زیس��ت اس��تان برش��مرد. مدیرکل جدی��د حفاظت 
محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری همچنین تنوع زیستی بکر را از 
نقاط قوت و در مقابل، وجود تعداد زیاد اسلحه را از نقاط ضعف استان 

عنوان کرد. 
گفتنی است از زحمات سعید یوسف پور در طول دوره خدمت قدردانی 
و ش��هرام احمدی به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 

منصوب شد.
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باوجود 
آلودگی های 
بسیار، مردم 

اصفهان مجبور به 
مصرف آب چاه ها 
هستند و اين ظلم 

مضاعف به مردم 
استان است.



یادداشت

 ۳۴ پروژه عمرانی و خدماتی 
در منطقه ۱۱ به بهره برداری می رسد

 ش��هردار منطقه ۱۱ اصفهان اع��ام کرد: ۳۴ پ��روژه عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی سه ش��نبه ۲۱ مردادم��اه در منطقه ۱۱ به 
بهره برداری می رسد.محمدرضا برکت بابیان این مطلب گفت: 
۳۴ پروژه عمرانی، فرهنگ��ی و خدماتی در منطق��ه ۱۱ آماده 
بهره برداری است و به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی افزود: احداث ادامه خیابان امام جواد )ع( حدفاصل میدان 
اخاص تا باغ بانوان، پیاده روس��ازی و جدول گ��ذاری خیابان 
شهیدان غربی، احداث خیابان نیکان حدفاصل میدان حمزه تا 
میدان اخاص، بازگشایی گلوگاه های محلی ازجمله طرح های 
عمرانی آماده بهره برداری در این منطقه است.ش��هردار منطقه 
۱۱ اصفهان با اش��اره به اجرای پروژه های کوچک محله محور 
تصریح کرد: جدول گذاری، پیاده روسازی و لکه گیری و روکش 
آسفالت در محات ماشاده، لیمجیر، بابوکان، ماشاده، زاجان و 
اسامی، روکش آسفالت اصلی خیابان های امام رضا )ع(، سعدی 
و شریف شرقی، احداث ایستگاه بازیافت خیابان لیمجیر، ترمیم 
و آس��فالت معابر فرعی از دیگر پروژه های عمران��ی آماده بهره 
برداری  در منطقه ۱۱ اس��ت.برکت خاطرنش��ان کرد: عملیات 
اجرایی احداث پروژه های زورخانه ذوالفقار، سالن ورزشی طیب، 
زمین ورزشی روباز درخشان، سالن آمفی تئاتر تخصصی کودک 
)هنر سرای مهتاب( تکمیل شده و به زودی در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد.وی اظهار داش��ت: احداث بوستان محلی مطهر، 
بوستان اقاقیا، س��اماندهی مادی وعنا وکی رهنان، ساماندهی، 
تکمیل و تجهیز پارک ش��اهد، احداث، اصاح و بهینه س��ازی 
آبنماهای میدان درخش��ان، کهندژ و ش��هید بختی��اری انجام 
شده اس��ت.وی ادامه داد: اجرای ش��بکه توزیع آب و انتقال آن 
و اجرای سیستم آبیاری قطره ای در سطح منطقه، حفروتجهیز 
چاه هادر س��طح منطقه، احداث روش��نایی و نورپردازی، نصب 
ادوات حرکت درمانی و اسباب بازی در پارک های سطح منطقه، 
نصب آبگرمکن خورش��یدی از دیگر اقدامات صورت گرفته در 
این منطقه است.گفتنی است؛ آیین افتتاحیه ۳۴ پروژه عمرانی، 
فرهنگی خدماتی منطقه ۱۱ سه ش��نبه هفته جاری در سالن 

ورزشی طیب در خیابان درخشان برگزار می شود.
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بازديد شهردار شيراز از آرامستان باغ رضوان
شهردار ش��یراز به همراه دو تن از معاونانش به منظور تبادل تجربیات از اقدامات انجام 
گرفته از سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان بازدید کردند.  شهردار شیراز از قطعه 
ایثارگران، گونه هاي فضاي سبز و نوع آبیاري آن ها، بازارچه هشت بهشت و غرفه های 

گل دیدن کرد. 

۳

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 7 هزار و 
86 هکتار از اراضی استان اصفهان خلع ید شده و در 
اختیار دولت قرار گرفت. به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
دادگستری کل استان، احمد خس��روی وفا اظهار 
کرد: در ابتدای امسال ۱۱0 هکتار از اراضی مرغوب 
شهر اصفهان به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 
خلع ید شد و سند آن به نام دولت انتقال یافت.وی 
تعداد پرونده های وارده این استان را در سال گذشته 
775 ه��زار و 706 پرونده اعام ک��رد و گفت: 789 
هزار و ۳۲6 فقره در این سال مختومه شده است.وی 
یادآور شد: از مجموع پرونده های وارده به دادگستری 
و شوراهای حل اختاف اس��تان 568 هزار و 65۲ 
فقره مربوط به دادگس��تری اس��تان و ۲07 هزار و 
5۲ پرونده در ش��وراهای حل اختاف مطرح شده 
است.به گفته مقام ارشد قضایی استان اصفهان، از 
مجموع پرونده های ورودی به این دادگس��تری در 
س��ال گذش��ته ۲۴5 هزار و ۲89 پرونده مربوط به 
دادسراهای استان، ۲80 هزار و 7۱0 پرونده مربوط 
به محاکم اعم از حقوقی، جزایی و انقاب و ۴۲ هزار 
و 650 پرونده مربوط ب��ه تجدیدنظر و کیفری بوده 
است، همچنین در سال گذش��ته عاوه بر مختومه 

شدن پرونده های وارده س��ال 9۲ بیش از ۱۳ هزار 
پرونده موجود از س��ال های قبل در دادگس��تری و 
شوراهای حل اختاف نیز بسته شد.این مقام مسئول 
اظهار کرد: با اقدامات بس��یار مهمی ک��ه در حوزه 
معاونت پیشگیری و همکاری تمامی دادستان ها و 
نیروی انتظامی در سال گذشته انجام شده، رشد 7 تا 
۱0 درصدی پرونده ها را به کمتر از یک درصد کاهش 
داده ایم.خس��روی وفا درباره فعالیت های این نهاد 
قضایی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های 
مختلف گفت: زمان رس��یدگی در محاکم مختلف 

دادگستری از یکتا ۱5 روز کاهش پیداکرده است.
س�ازش ۱7 درصد از پرونده های شورای 

حل اختالف
مقام ارشد قضایی استان اصفهان بابیان اینکه در سال 
گذشته ۴ هزار و 69۱ پرونده از موجودی پرونده های 
شورای حل اختاف استان کسر شده است، تصریح 
کرد: ۱7 درصد از پرونده های شورای حل اختاف 
منتهی به سازش می شود که این رقم مورد رضایت 
ما نیست و در برخی از استان ها این آمار ۴0 درصد 
است و برای افزایش صلح و س��ازش در شوراها باید 
تاش بیشتری کرد.وی در بخش دیگری از سخنان 

خود از راه اندازی 7 پیش��خوان دفتر قضایی در شهر 
اصفهان در دو ماه آینده خبر داد و افزود: از میان ۴77 
نفری که ثبت ن��ام و در آزمون ش��رکت کرده اند، ۲۴ 
نفر امتیاز باالی 70 را کسب کرده اند که 7 نفر مجوز 
ایجاد دفتر پیش��خوان قضای��ی را دریافت می کنند.

خس��روی وفا ادامه داد: به محض راه اندازی این دفاتر 
قضایی دادخواس��ت های حقوقی را در دادگس��تری 
قبول نمی کنیم و به این دفاتر ارجاع خواهد شد که با 
ثبت در دفاتر پیشخوان قاضی پرونده را به یک شعبه 
ارجاع می دهد.وی خلوت شدن دادگستری و تسریع 
در رس��یدگی به ش��کایات مردم را از نتایج این طرح 
عنوان کرد و گفت: درمجموع ۱90 خواسته مردم از 
طریق این دفاتر در اس��رع وقت و بدون نیاز به حضور 
مردم پیگیری می شود.وی خاطرنشان کرد: ۲0 اقدام 
در بخش های مختلف از س��وی معاونت اجتماعی و 
پیشگیری این مرجع قضایی انجام شده است؛ ازاین رو 
شاهد رش��د ورودی پرونده ها به کمتر از یک درصد 
بوده ایم.وی در ادامه س��خنانش برگ��زاری ۲5 دوره 
کارگاه آموزش طرح رش��د در فرهنگسراها و اماکن 
مختلف، اجرای ۳5 دوره طرح امید، ۱5 کارگاه علمی 
و کاربردی با موضوع جرائم مهم و برپایی 7 کارگاه با 
موضوع طاق را از دیگر فعالیت های انجام شده طی 

چند ماه اخیر برشمرد.
کنت�رل دقی�ق پرونده ه�ا ب�ا راه اندازی

 روش برخط
خسروی وفا در ادامه از راه اندازی روش برخط )آناین( 
مدیریت و نظارت دستگاه قضایی بر پرونده های وارده 
و مختومه خبر داد و تصریح کرد: این روش به صورت 
کامل در اصفه��ان راه اندازی ش��ده و دارای قابلیت و 
ظرفیت باالیی است.وی در خصوص نوع جرائم در این 
استان هم یادآور شد: جرائم استان اصفهان همچون 
جرائمی است که در کشور دارای تعدادی بیشتر از بقیه 
است، به طور مثال س��رقت و ضرب وجرح جزو جرائم 
اول و دوم کشور و اس��تان اصفهان شناخته می شود.

وی گفت: در پرونده های حقوقی نخس��تین خواسته 
استان و کشور مطالبه طلب اس��ت، دومین موضوع 
پرونده ها طاق توافقی است که در این استان جایگاه 
سوم را دارد، مطالبه وجه چک س��ومین موضوع در 
کشور و مطالبه مهریه سومین درخواست در اصفهان 

به شمار می آید.

رئیس کل دادگستری استان  خبر داد:

بازپس گيری 110 هکتار اراضی از زمين خواران اصفهانی

یادداشت

 2 روز آینده هوای اصفهان 
خاک آلود می شود

بر اساس نقشه های پیش یابی در دو روز آینده بادهای شرقی 
نسبتاً شدید در جنوب س��منان، جنوب تهران، قم، مرکزی و 
ش��مال اصفهان موجب بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا 
در این مناطق خواهد ش��د.به نقل از مرک��ز روابط عمومی و 
اطاع رس��انی وزارت راه و شهرسازی، اس��تان های مرکزی 
کشور در دو روز آینده با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه 
است و در استان های جنوبی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب 
افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعدوبرق پیش بینی می ش��ود.

همچنین در سه روز آینده در برخی مناطق استان هرمزگان 
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، وزش باد و رگبار 
و رعدوبرق پیش بینی می شود.طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 
نیز بارش های پراکن��ده و خفیف در اس��تان های مازندران و 
گلس��تان دور از انتظار نیس��ت.در س��اعت آینده بخش های 
مرکزی خلیج فارس و در س��ه روز آینده ش��رق دریای عمان 
مواج است و در ش��رق کش��ور به ویژه منطقه زابل وزش باد و 

گردوخاک ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور پاسخگوی مطالبات 
اصفهانی ها برای زاینده رود باشد

رئیس شورای اسامی ش��هر اصفهان گفت: رئیس جمهور در 
سفر استانی به اصفهان باید پاسخگوی مطالبات مردم درزمینه 
وضعیت زاینده رود باش��د. رضا امینی با اشاره به اینکه حقوق 
مردم اصفهان درزمینه وضعیت آب رودخانه زاینده رود نباید 
تضییع ش��ود، اظهار کرد: رئیس جمهور در سفر استانی خود 
به اصفهان باید به تمام خواس��ته ها و مطالبات مردم درزمینه 

وضعیت رودخانه زاینده رود پاسخ بدهد.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان بابیان اینکه موضوع آب 
زاینده رود موضوع تازه ای نیس��ت، اما موض��وع کهنه ای نیز 
نیس��ت، اضافه کرد: زاینده رود موضوعی فراگیر است و تمام 
افراد دغدغه آن رادارند و در جلس��ه ش��ورای عالی معماری 
و شهرسازی کش��ور در هفته گذش��ته نیز اثرات کاهش آب 
کشاورزی شرق اصفهان و توسعه روستاها و شهر اصفهان یکی 
از موضوعات این جلسه بوده است.رئیس شورای اسامی شهر 
اصفهان با تأکید بر اینکه دس��تور این جلسه تأثیر کاهش آب 
در توسعه شهری و روستایی اصفهان بود، اما در این جلسه به 
کشاورزی نیز گریزی زده شد، تصریح کرد: در این جلسه تمام 
افراد اتفاق نظر داش��تند که باید تدبیر شود و یک بازنگری در 

مدیریت آب در حوزه زاینده رود صورت بگیرد.

قانون جامع حمایت از معلوالن 
تصویب شد

رئیس سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: در مورداستفاده 
از حمایت های حقوقی در خصوص معلوالن نیز خوشبختانه 
قانون جامع حمایت از معلوالن در کمیسیون اجتماعی دولت 
تصویب شده است.سعید صادقی ازجمله اهداف برگزاری این 
همایش سراس��ری را آش��نایی معاونین توان بخشی سراسر 
کشور نسبت به تجارب و دستاوردهای به دست آمده در سایر 
اس��تان ها بیان نمود و اظهار کرد: یکی از دالیل برگزاری این 
همایش در شهرستان خوانسار به عنوان یکی از شهرستان های 
اس��تان اصفهان آش��نایی مدیران و معاونین س��ایر استان با 
ظرفیت ها و ظرفیت های موجود در این شهرستان و استفاده 
از این ظرفیت ها اس��ت.وی اف��زود: در طی ای��ن همایش دو 
روزه معاونین توان بخش��ی ۳۲ استان کش��ور حضور دارند و 
محورهایی همچون آش��نایی با رویکردهای جدید در حوزه 
توانمندسازی، حوزه های خدمات رس��انی به معلولین، تغییر 
دیدگاه از موسسه پذیری به موسسه گذاری و رویکرد مبتنی 

بر خانواده موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

عدم کاهش ظرفیت پذیرش 
رشته های پزشکی کنکور

 معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت گفت: بر اساس دستور 
وزیر بهداشت نباید ظرفیت رشته های علوم پزشکی کنکور 
س��ال جاری کمتر از ظرفیت س��ال گذش��ته باش��د.دکتر 
سید امیرحس��ین ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشکی ظرفیت آزمون سراسری در سال 
9۳-9۴ در کلیه رشته های علوم پزشکی را ۲۴ هزار و یک 
نف��ر بیان کرد و گفت: این ظرفیت در حالی اس��ت که در 
سال گذشته ظرفیت رش��ته های علوم پزشکی ۲۳ هزار و 

۱0۳ نفر بوده است. 
معاون آموزش��ی وزارت بهداشت با اشاره به این که مجموع 
ظرفیت رش��ته های پزش��کی، دندانپزش��کی و داروسازی 
در کنکور س��ال گذش��ته 5 ه��زار و ۴۱۲ نف��ر و ظرفیت 
پردیس ه��ای بین المل��ل ی��ا خودگردان ه��زار و 985 نفر 
بوده است، خاطر نش��ان کرد: وزارت بهداشت در دفترچه 
آزم��ون رش��ته های عل��وم پزش��کی آن ظرفیت هایی که 
به طورمعمول توسط سازمان سنجش کشور اضافه می شود 
 را نیاورده اس��ت که این ظرفیت در زم��ان پذیرش اضافه 

می شود.

اخبار کوتاه
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دیروز اتفاق افتاد

حادثه دلخراش سقوط هواپیما در تهران

نصب دوربین های نظارت تصویری در محدوده طرح ترافیکشورای راهبردی جمعیت در استان تشکیل می شود

یک فروند هواپیمای مسافربری دیروز در ساعت 9:۱8 دقیقه به 
مقصد طبس در شمال فرودگاه مهرآباد تهران دچار سانحه شد 
و تمامی سرنشین های آن جان باختند.این هواپیما که متعلق به 
شرکت هواپیمایی هسا بود، در حین بلند شدن دچار سانحه شد. 
صارمی - روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن اعام 
این حادثه گفت: این هواپیما که از نوع ایران ۱۴0 بوده است در 
اطراف تهران سقوط کرده است.به گفته وی تعداد مسافران این 
پرواز هنوز مشخص نیست اما منابع غیررسمی از کشته شدن 
بیش از ۴0 سرنشین در این حادثه خبر دادند که تعدادی از آن ها 

کودک بودند.
حسین درخشان سخنگوی س��ازمان امداد و نجات جمعیت 
هال احمر در گفت وگو با ایسنا با تائید خبر سقوط یک فروند 
هواپیما در فرودگاه مهرآباد گفت: ای��ن هواپیما در حین بلند 
شدن دچار سانحه شد و در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد. تیم های 

عملیاتی به محل حادثه اعزام ش��ده اند اما تاکنون جزئیاتی از 
تعداد دقیق مصدومان و کش��ته ها در دس��ت نیست.به گفته 
رئیس اورژانس تهران، سقوط هواپیمای ایران ۱۴0 در انتهای 
باند هواپیما اتفاق افتاده و هواپیما به دیوار انتهای باند برخورد 
کرده است بنابراین افرادی که درصحنه بوده اند آسیب جدی 
ندیده اند و حادثه در محدوده خود باند مهارشده است و آسیب 
بیشتر شامل مسافران هواپیما بوده.دهقان پور گفت: بر اساس 
آمار اعامی از سوی وزارت راه و ترابری ۴0 مسافر و هشت خدمه 
در این حادثه جان باخته اند.وی بابیان اینکه در ساعت 9:۲۲ با 
به وسیله خطوط هوایی در اورژانس تهران به بیمارستان امام مرکز اورژانس تهران تماس گرفته شده است، گفت: سه مصدوم 

منتقل شدند که این افراد دچار سوختگی وسیع شدند.دهقان 
پور افزود: بر اساس اظهارات افرادی که با حضور درصحنه کار 
کارشناسی انجام داده اند این سه مصدوم از مسافران هواپیما بوده 
که به بیرون پرتاب شده اند.آسیب بیشتر شامل مسافران هواپیما 
بوده.وی گفت: مصدومان سوختگی وسیع دارند که این موضوع 
وضعیت بیماران را بدتر می کند که در حال حاضر این مصدومان 
تحت مراقبت های خاص هستند.یک عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسامی با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری 
در حوالی تهران، گفت که نباید به این هواپیما اجازه پرواز داده 
می شد.مهرداد الهوتی گفت: اولین فروند این هواپیما در اصفهان 
در پرواز آزمایشی سقوط کرده بود، همچنین اعضای کمیسیون 
عمران که دو بار از مراحل س��اخت هواپیما بازدید کرده بودند 
نگرانی خود را در این رابطه اعام کرده بودند.روزنامه زاینده رود 

این سانحه را به بازماندگان تسلیت می گوید. 

برای نخستین بار در کشور به همت اداره کل ثبت احوال 
اصفهان ش��ورای راهب��ردی جمعیت در این اس��تان 
تشکیل می شود.در جلسه ش��ورای ثبت وقایع حیاتی 
استان اصفهان مصوب ش��د به جهت پیگیری و اجرای 
سیاس��ت های چهارده گانه جمعیتی اباغی از س��وی 

مقام معظم رهبری، »شورای راهبردی جمعیت استان 
اصفهان« با ترکیبی از مس��ئوالن ارش��د اس��تان و به 
ریاست استاندار تشکیل شود.استاندار اصفهان و رئیس 
شورای ثبت وقایع استان در سخنانی بر اهمیت مقوله 
جمعیت تأکید و اظهار کرد: جمعیت یکی از مؤلفه های 
اساس��ی قدرت اس��ت و تاش در جهت بررسی دقیق 
آخرین تحوالت جمعیت مسئله ای مهم است.زرگر پور  
گفت: ارتباط خوب و تعامل با رسانه ها از نقاط قوت این 
اداره در فرهنگ سازی برای مخاطب است.در این جلسه 
مدیرکل ثبت احوال اصفهان با ارائه آخرین اوضاع ثبت 
وقایع حیانی چهارگانه )والدت، فوت، ازدواج و طاق( و 
وضعیت جمعیتی استان و شهرستان های تابعه، آخرین 
اقدامات ثبت احوال در حوزه ه��ای تکنولوژی ارتباطی 
و س��امانه های فناوری اطاعات و همچنین راه اندازی 

ایستگاه های کارت هوشمند ملی را اعام کرد.

معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان از نصب 
دوربین های نظارت تصوی��ری تا مهرماه س��ال جاری در 
محدوده طرح ترافیک اصفهان خبر داد.علیرضا صلواتی با 
اشاره به اینکه طرح محدوده زوج و فرد ترافیک در اصفهان 
برای مدیریت تقاضا، کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر 

و کاهش آلودگی هوا اجرایی شد اظهار داشت: اجرای این 
طرح با مشکل مواجه بود و اگرچه در ابتدا این محدوده که 
هسته مرکزی شهر اصفهان را دربرمی گرفت توسط پلیس 
راهور کنترل و اعمال قوانین می ش��د ولی از سال گذشته 
کنترل هوش��مند این محدوده موردتوجه قرار گرفت.وی 
اذعان داشت: خردادماه امس��ال مناقصه انتخاب پیمانکار 
این طرح برگزار شد و پس ازآن پیمانکار انتخاب و قراردادی 
به مدت 6 ماه با این پیمانکار منعقد و قرار ش��د در کمتر از 
6 ماه محدوده زوج و فرد ب��ه دوربین های نظارت تصویری 
مجهز شود.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه ۲6 نقطه ورودی ش��هر به محدوده زوج و فرد 
ترافیک برای نصب شناسایی شده است گفت: دوربین های 
خریداری شده اکنون به شهرداری تحویل داده شده است 
که این هفته دوربین های نظارت تصویری در اولین نقطه 

این محدوده به صورت آزمایشی نصب می شود.

حادثه ای که به خیر گذشت

 نجات معجزه آسای راننده کفی پس
 از سقوط از پل سه طبقه چمران

بعدازظهر روز ش��نبه، یک دس��تگاه کامیون از پل سه طبقه 
چمران در اصفهان سقوط کرد که خوشبختانه باوجود شدت 
وقوع این حادثه، راننده کامیون، تنها از ناحیه اعضای مختلف 
بدن، دچار ضربه شد و خطری متوجه جان سایر همشهریان 

نگشت.



اخبار کوتاهيادداشت

 هتل سازی در استان
 سرمايه می خواهد

نایب رئیس اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان گفت: صنعت 
هتل سازی در این استان زمانی س��بب پیشرفت گردشگری 
می ش��ود که س��رمایه گذاری بیش��تری در آن صورت گیرد.

مهدی نریمانی بابیان اینکه اس��تان اصفه��ان در حال حاضر 
مسیر رو به رشدی را درزمینه گردش��گری دارد، اظهار کرد: 
باید برای سال های آینده ظرفیت ها را افزایش دهیم اما فعاًل 
ظرفیت فعلی اصفهان با توجه به اینکه گردشگری در استان 
اصفهان فصلی است و تعداد فصول حضور گردشگر در استان 
کمتر است، پاسخگو است.وی افزود: فصلی بودن گردشگری 
در استان سبب می ش��ود به طورکلی وضعیت مناسبی برای 
س��رمایه گذاری وجود نداشته باش��د و همچنین ساخت یک 
هتل 5 ستاره نیز 5 تا 6 س��ال طول می کشد و ظرفیت سازی 
زمان بر اس��ت.نایب رئیس اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به اینکه تعامالت کشور ما نیز با کشورهای 
دیگر دنیا بهبودیافته و از گردش��گری استان استقبال خوبی 
می ش��ود، صنعت گردشگری اس��تان روبه پیش��رفت بوده و 

نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است.

شرکت نمايشگاه اصفهان در تدارک 
نمايشگاه ملی فوالد

هش��تمین نمایش��گاه بین المللی متالورژی، فوالد، معدن و 
صنایع وابسته و هشتمین نمایشگاه تخصصی خودکارسازی 
صنعتی و اب��زار دقیق از 22 تا 25 مردادم��اه در اصفهان دایر 
خواهد شد.هشتمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
معدن و صنایع وابس��ته در این دوره با حضور 90 ش��رکت از 
اس��تان های آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، مازندران، 
خراسان ش��مالی، مرکزی، تهران، یزد، اصفهان و کهگیلویه 
و بویراحمد و همچنین مش��ارکت کننده مستقیمی از کشور 

ترکیه در 5500 مترمربع برگزار می شود.
همچنین روزنامه دنی��ای اقتصاد به عنوان حامی رس��انه ای 
نمایش��گاه ملی فوالد به طور مس��تقیم در ای��ن دوره حضور 
دارد.مطابق برنامه ریزی های انجام ش��ده، سمینار تخصصی 
آشنایی و کاربرد ماشین بینایی در صنایع گوناگون، سمینار 
 UPS تخصصی شرکت صنایع الکترونیک اصفهان )صنعت
کش��ور( و میزگرد تخصصی مدیران عامل ف��والد اصفهان به 
ترتیب در روزهای 23، 24 و 25 مردادماه به صورت همزمان 
با این نمایشگاه برپا می شود.هش��تمین نمایشگاه تخصصی 
اتوماس��یون صنعتی و اب��زار دقیق نیز با حضور 30 ش��رکت 
از اس��تان های تهران و اصفه��ان در 2 ه��زار مترمربع فضای 
نمایش��گاهی دایر اس��ت.تقویت زیرگروه خدمات مهندسی 
نقطه بارز نمایشگاه هشتم است و پیش بینی می شود با این 
زمینه سازی بتوان این زیرگروه را در حد اضافه شدن به عنوان 
نمایش��گاه ارتقاء داد.حضور ش��رکت های مطرح اتوماسیون 
صنعتی و انجمن های صنفی برق و الکترونیک کشور در کنار 
همکاری و حضور فعال نشریات تخصصی مطرحی چون سرو 
الله زار و ماهنامه صنعت هوش��مند که درزمینه اتوماسیون 
صنعتی و ابزار دقیق، صاحب نظر و شاخص هستند به اعتبار 
این نمایشگاه افزوده است.همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه 
ملی فوالد، بدون ش��ک زمینه تبادل اطالعات مهندس��ی با 
صنعتگ��ران و تقویت بخش اتوماس��یون صنعت��ی در عرصه 

صنعت را به دنبال خواهد داشت.

دريافت 100 درصدی اظهارنامه 
الکترونیکی از موديان مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفهان گفت: تیرماه امس��ال 
عملکرد خوبی در ارتباط با راهنمایی مودیان مالیاتی داشتیم 
و دلیل اصلی این موضوع اطالع رسانی های به موقع و همکاری 
رسانه ها با سازمان امور مالیاتی بود. مراد امیری افزود: امسال 
مراجعات به ادارات مالیاتی بس��یار کاهش داشت و توانستیم 
از بیش از 100 درصد مودیان اظهارنامه الکترونیکی دریافت

 کنی��م . وی یادآور ش��د: به نظر می رس��د امس��ال کمترین 
اختالفات با اصناف را خواهیم داشت، چون همکاری اصناف 
با مالیات مناس��ب بود.امیری به اجرای ط��رح جامع مالیاتی 
اش��اره کرد و افزود: از مرداد ماه امسال به طرح جامع مالیاتی 
ورود کرده ایم و نرم افزار این طرح نیز آماده اس��ت.وی گفت: 
امیدواریم فرهنگ سازی بیشتری در ارتباط با موضوع مالیات 
انجام گیرد تا شاهد شکوفایی استان در تمامی زمینه ها باشیم. 

برداشت 11 هزار تن بادام از باغ های 
استان تا نیمه شهريور 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود تا نیمه شهریور 11 هزار تن از بادام 
از باغ های این استان برداشت شود.احمد رییس زاده با اشاره 
به آغاز برداش��ت بادام از ۷ هزار و 605 هکتار باغ های استان 
اصفهان، اظهار داشت: از این میزان وس��عت باغ بادام 6 هزار 
و 625 هکتار آن بارور و مابقی نهال اس��ت.وی عملکرد تولید 
بادام را درهرهکتار از باغ های اس��تان اصفهان بیش از یک و 
نیم تن اعالم کرد و افزود: ارقام عمده بادام تولید استان ربیع، 
مامایی، منقا و دیر گل است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: شهرستان های تیران 
و ک��رون، نجف آباد، لنجان، کاش��ان، فریدون ش��هر، فریدن،  
گلپایگان و خوانس��ار عمده تولیدکنندگان بادام این اس��تان 

هستند.

کیمیا عسل سپاهان و نمک تسويه 
شده صالح نشان استاندارد گرفتند

 دو واحد تولیدی با نام کیمیا عس��ل س��پاهان و نمک تسویه 
شده صالح موفق به دریافت نشان استاندارد شدند.واحدهای 
تولیدی مذکور پس از طی فرایندهای قانونی و پیاده س��ازی 
الزامات اس��تاندارد، موفق به دریافت پروان��ه کاربرد عالمت 
استانداردش��ده و محصوالت خود را باکیفیت مطلوب و درج 
 نش��ان ملی اس��تاندارد ایران ب��ر روی آن ها، تولی��د و عرضه

 می کنند.

4
خشک سالی، کمر کشاورزان را شکست

فرماندار فالورجان گفت: خشک سالی، کمر کشاورزان و اشتغال شهرستان فالورجان را خم کرده است.
اصغر هدایت افزود: بیش از 50 درصد اقتصاد شهرستان وابسته به کشاورزی است و خشک سالی کمر 

کشاورزان و اشتغال شهرستان را خم کرده است.
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معاون مدیرکل امور نمایندگی های س��ازمان توسعه و 
تجارت ایران گفت: با توجه ب��ه اینکه دولت تدبیر و امید 
تصمیم به ایج��اد بازارهای جدی��د در مجموعه تجارت 
جهانی به ویژه اس��پانیا و ایتالیا کرده مجموعه سازمان 
تجارت با اع��زام رایزن��ان بازرگانی ایرانی ب��رای ایجاد 
بازاره��ای جدید در 23 کش��ور مختلف در دس��تور کار 
قرار گرفته است.حسن محمدی در برنامه بازدید رایزن 
بازرگانی و اقتصادی 23 کشور جهان از کارخانجات گروه 
انتخاب اظهار داشت: رایزن های منتخب سازمان توسعه 
و تجارت پس از طی مراحل جذب، آموزش، سازماندهی 

و به کارگیری به زودی به کشورهای هدف اعزام شوند.
معاون مدیرکل امور نمایندگی های س��ازمان توس��عه 
و تج��ارت ایران بیان داش��ت: کره جنوبی، افغانس��تان، 
هندوستان، روسیه، پاکستان، اندونزی، ویتنام، بالروس، 
آفریقای جنوبی، ازبکستان، ترکمنستان، برزیل، اسپانیا، 
مالزی، صربس��تان، تونس، قطر، اقلیم کردستان، چین، 
لبنان، ترکیه، ایتالیا از جمله بازاره��ای هدف برای این 
موضوع است.وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی انتخاب 
از صادرکنندگان نمونه سال 92 در تنوع کاال و مدیریت 
شناخته شده است، گفت: امیدواریم پس از دریافت حکم 
از وزارت امورخارجه این رایزنان به زودی به کشورهای 

هدف اعزام شده و منشا 
اثر برای گروه صنعتی 

انتخاب قرار بگیرند.
مدی��ر  همچنی��ن 
ام��ور بین المل��ل اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: 
ب��ر اس��اس مطالعات 
انجام ش��ده کشورهای 
ام��ارات، قط��ر و چین 
بهتری��ن کش��ورهای 
هدف ب��رای برقراری 
ارتباط��ات بازرگانی و 

اقتصادی با استان اصفهان هستند.
س��عید ابراهیمی در نشس��ت ویژه رایزنان بازرگانی 23 
کش��ور هدف ایران با تج��ار و صادرکنن��دگان اصفهان، 

اظهار ک��رد: در طول 
12 س��ال گذش��ته 
رشد صادرات کشور 
ما بدون ثب��ات بوده 
ادام��ه  اس��ت.وی 
س��هم  رون��د  داد: 
ص��ادرات  ارزش 
نی��ز از س��ال ۷9 تا 
93 دارای نوس��ان 
بوده اس��ت و تنها در 
سال 83 رش��د قابل 
مالحظ��ه ای در این 
بخش داش��ته ایم.مدیر ام��ور بین الملل ات��اق بازرگانی 
اصفهان یادآور ش��د: اصفهان رتبه چه��ارم صادرات در 
س��طح کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت، این در 

حالی اس��ت که هفت درصد صادرات کش��ور به استان 
اصفهان تعلق دارد.وی عنوان ک��رد: کاالهای صادراتی 
دارای مزیت استان اصفهان را به دو گروه تقسیم کردیم، 
گروه اول شامل آهن، فوالد، سوخت، قیر، سنگ، کاشی 
 و س��رامیک و آجر اس��ت ک��ه دارای اهمیت بیش��تری

 هستند.
ابراهیمی گفت: گروه دوم هم ش��امل فرش دس��تباف، 
فلزات گران بها، صنایع دس��تی، فرش ماش��ینی، گالب 
و عرقیات است. اس��تان اصفهان دارای بیشترین فلزات 
گران بهاس��ت و در صورتی ک��ه رایزنان قص��د دارند در 
استان اصفهان سرمایه گذاری کنند به سراغ این دو گروه 

کاالیی بروند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان با اش��اره به ظرفیت های ای��ران در بخش های 
مختلف گفت: رایزنان ایران در دیگر کشورها این ظرفیت 

ها را به جهان معرفی کنند.
خس��رو کس��ائیان تس��لط ب��ه زبان کش��ور مقص��د را 
الزم��ه موفقی��ت در شناس��ایی فرهن��گ و نیازه��ای 
کش��ورها دانس��ت و ادام��ه داد: زب��ان، کلی��دی 
 ب��رای برق��راری ارتب��اط و معرف��ی توانمن��دی ه��ای

 ایران است

رايزنان ايران توانمنديهای کشور را به جهان معرفی کنند

امارات، قطر و چین کشورهای هدف بازرگانی برای استان 
اعزام 23 رايزن بازرگانی ايرانی به کشورهای مختلف جهان

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان 
اصفه��ان از بهره ب��رداری از 153 
پ��روژه گازرس��انی در هفته دولت 
خبر داد. سعید مؤمنی در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران ذخایر گازی ایران را در دنیا بی نظیر دانست 
و افزود: علی رغم اینکه ایران یک درصد از جمعیت دنیا 
را در خود جای داده اما از لح��اظ مصرف گاز چهارمین 
کش��ور دنیا هس��تیم. مؤمنی با بیان ای��ن مطلب ادامه 
داد: اگر مص��رف گاز در جهت ایج��اد ارزش افزوده و در 
جهت رونق تولید باش��د بس��یار باارزش است اما بخش 
قابل توجهی از گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی 
به هدر می رود چرا که گاز در بخش خانگی بهینه مصرف 
نمی شود و تجهیزات صنایع و نیروگاه های ما نیز فرسوده 

و هدرروی انرژی زیاد است. 
وی بر صیانت از منابع گازی تأکید کرد و بیان داش��ت: 
امیدوارم با اقدامات دولت و بخش خصوصی در خصوص 
بهینه س��ازی مص��رف ان��رژی بتوانیم در مص��رف گاز 
صرفه جویی کنیم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
به بیان گ��زارش در خصوص آخری��ن وضعیت عملکرد 
این شرکت اشاره کرد و یادآور ش��د: شرکت گاز استان 
اصفهان از سال 1348 به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
ش��رکت ملی گاز ایران با مأموریت انتق��ال و توزیع گاز 

فعالیت خود را آغاز کرد و از س��ال 13۷8 ب��ا تمرکز بر 
گازرسانی در سطح استان اصفهان در سه بخش خانگی، 
تجاری و صنعتی فعالیت خود را ادامه داده است. مؤمنی 
اضافه کرد: این شرکت در حال حاضر ساالنه حدود 16 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توزی��ع می کند و از این 
نظر باالترین میزان توزیع گاز در سطح کشور را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
99/4 درصد از جمعیت ش��هری اس��تان زیر پوش��ش 
گازرسانی هستند افزود: از میان 10۷ شهر استان اصفهان 
عملیات گازرسانی 103 شهر به اتمام رسیده و عملیات 
اجرایی و طراحی شبکه چهار شهر باقی مانده نیز به زودی 
آغاز خواهد ش��د. مؤمنی افزود: از میان 1435 روستای 
استان،1250 روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند و در 
هفته دولت نیز 141 روستای دیگر از این نعمت بهره مند 
می شوند.مؤمنی به دیگر وضعیت شاخص های گازرسانی 
استان اشاره و خاطرنش��ان کرد: اجرای 10۷5 کیلومتر 
خط انتقال گاز، اجرای 23600 کیلومتر شبکه گازرسانی 
و نصب 950 هزار انشعاب، اشتراک گذاری بیش از یک 
میلیون و 516 هزار مش��ترک از جمله عملکرد استان 

اصفهان است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان اضاف��ه کرد: 

بهره مندسازی 42 شهرک صنعتی و 6630 واحد صنعتی 
از گاز، گازرسانی به 148 جایگاه CNG و راه اندازی 800 
ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ از دیگر عملکرد 

این شرکت است.
وی میزان مصرف گاز استان اصفهان را در رتبه دوم پس 
از تهران برشمرد و افزود: از میزان مصرف 16 میلیارد متر 
مکعبی گاز استان اصفهان 46 درصد سهم صنعت،26 
درصد سهم مصارف خانگی،15 درصد سهم نیروگاه ها،6 
درصد س��هم پاالیشگاه،3 درصد س��هم حمل ونقل و 4 
درصد سهم بخش تجاری است. مؤمنی افزود: متوسط 
مصرف روزانه گاز اس��تان 41/6 مترمکعب اس��ت که از 
این میان 6/1 مترمکعب متوس��ط مص��رف خانوارهای 
ش��هری و 6/5 مترمکعب متوس��ط مصرف خانوارهای 

روستایی است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان به بهره برداری 
از 153 پروژه گازرس��انی با هزین��ه ای بالغ بر 553500 
میلیون ریال در هفته دولت اشاره کرد و افزود: در هفته 
دولت س��ال جاری از 11۷ کیلومتر خ��ط انتقال و خط 
تغذیه با هزین��ه 146000 میلیون ری��ال بهره برداری 
می شود. مؤمنی اضافه کرد: گازرسانی به 141 روستا با 
هزینه 243500 میلیون ریال، گازرسانی به بیش از 100 
واحد صنعتی اعم از گلخانه و مرغداری با هزینه 89000 
میلیون ریال از دیگر طرح هایی است که در هفته دولت 

بهره برداری می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به دیگر طرح های 
این سازمان در هفته دولت اشاره کرد و گفت: گازرسانی 
به ش��هرک مس��کونی امام علی یزدان ش��هر با هزینه 
48000 میلیون ریال، گازرس��انی به پروژه های مسکن 
مهر شهرستان های اردستان و مهاباد با هزینه 12000 
میلیون ری��ال و افتتاح س��اختمان اداری گاز منطقه 4 
اصفهان با هزینه 15000 میلیون ریال ازجمله طرح های 
دیگری است که در امس��ال هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان در پایان نیز از 
کسب تقدیرنامه سه س��تاره جایزه ملی کیفیت، کسب 
تندیس برنزین اولین جش��نواره تکریم ارباب رجوع در 
سال 92، کسب تقدیرنامه چهارس��تاره تعهد به تعالی 
سیستم پیشنهادها در سال 92 و دریافت لوح و تندیس 
سازمان پیشرو در سالمت اداری در بخش نفت و گاز سال 

92 توسط شرکت گاز استان اصفهان خبر داد.

مديرعامل شرکت گاز استان:

بهره برداری از 153 پروژه گازرسانی در هفته دولت
 ماکسیما همچنان 
خودرويی محبوب

پیش از پیروزی انقالب اس��المی خودروهایی چون آریا، شاهین و 
بیوک در پارس خودرو تولید می ش��د. ماکسیما اما اولین محصول 
لوکس این ش��رکت پ��س از انقالب اس��المی ب��ود.در اواخر دهه 
13۷0 تولید انواع خودرو در شرکت پارس خودرو که سابقه تولید 
خودروهایی چون آریا، شاهین و بیوک را داشت، به رنو 5 و پاترول 
محدودش��ده بود.پارس خودرو در آن زمان خ��ودروی رنو 5 را به 
تعداد محدودی تولید ک��رده و تولید پاترول نیز به دلیل مس��ائل 
زیس��ت محیطی با مش��کالتی همراه بود بنابراین ب��ا توجه به این 

شرایط جرقه های تولید یک محصول جدید زده شد.
در این زمینه مذاکراتی با ش��رکت نیس��ان برای تولید خودروی 
ماکس��یما که در آن زمان بانام Sephiro )سفیرو( در ژاپن تولید 
می شد صورت گرفت. قرارداد تولید ماکسیما سرانجام در اسفندماه 
13۷9 منعقد و یک سال بعد در اس��فندماه 1380 تولید این خودرو 
آغاز شد.اولین مشتری ماکسیمای تولیدی در کشور نیز مرحوم دکتر 
عظیمی، اقتصاددان معروف ایرانی بود. ماکسیما آن زمان تنها خودروی 
لوکس تولید داخل محسوب می شد. یک دهه بعد نیز در سال 1391 
تولید ماکسیما در ایران متوقف شد، آن هم درحالی که مدل های جدید 
خودروی ماکسیما همچنان در ژاپن و آمریکا تولید می شود.البته باوجود 
توقف تولید، این خودرو همچنان محبوبیت خود را در ایران حفظ کرده 
است. در آن زمان اعالم شد که به دلیل کاهش شمار تولید این مدل از 
ماکسیما در جهان، تأمین قطعات آن برای شرکت مادر )نیسان( صرفه 
اقتصادی نداشته و به همین دلیل شرکت نیس��ان اعالم کرده بود که 
امکان ادامه تأمین قطعات ماکسیمای قدیمی وجود ندارد.در زمان توقف 
تولید ماکسیما انتقاداتی نیز به ش��رکت پارس خودرو وارد شد که چرا 
برای تولید مدل های جدید خودروی ماکسیما با شرکت نیسان مذاکره 
نکرده و اجازه داده تولید یک خودروی باکیفیت در کشور متوقف شود.

ماکسیما خودرویی 6 س��یلندر بوده و حجم موتور آن 3000 سی سی 
است. طول این خودرو چهار متر و 930 سانتی متر، عرض آن یک متر 
و ۷80 سانتی متر و ارتفاع آن یک متر و 435 سانتی متر است. حداکثر 

سرعت آن نیز 255 کیلومتر بر ساعت است.
هم اکنون ماکس��یمای صفر در سطح نمایش��گاه های عرضه اتومبیل 
موجود نیس��ت مگر در موارد خاص و موردی. البته تعداد قابل توجهی 
از ماکس��یماهای دس��ت دوم در جاده های کش��ور تردد می کنند که 
قیمت آن ها با توجه با س��ال تولی��د و کارکرد خودرو متفاوت اس��ت.

به عنوان مثال قیمت یک دستگاه ماکسیما به رنگ نقره ای مدل 1384 
با 130 هزار کیلومتر کارک��رد معادل 45 میلیون تومان عنوان ش��ده 
اس��ت. ماکس��یمای دیگری نیز مدل 1390 با ۷0 ه��زار کیلومتر 
کارکرد مع��ادل 85 میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت.

ماکس��یما خودروی لوکس��ی بود که باوجود گذش��ت چند سال 
 از زمان توقف تولید س��واری آن همچنان نرم و دوست داش��تنی

 است.

احتمال کاهش 
سرمايه صرافی ها

افتتاح فاز نخست شهرک حمل ونقل به مناسبت هفته دولت

اصفهان هنوز قرارگاه پلیس راه ندارد

توزيع ۷0 درصد مرغ 
تولیدی در استان

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: جوجه 
ریزی مرغ در استان اصفهان قطب تولید مرغ کشور 10 درصد افزایش 
یافت.علی اکبر نجفی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 30 
میلیون قطعه مرغ در اصفهان جوجه ریزی ش��ده است، اظهار داشت: 
دوره رشد این جوجه ها دو ماه است.وی شهرستان های اصفهان، نائین، 
کاشان، نجف آباد، شهرضا و شاهین شهر را عمده تولیدکنندگان مرغ 
این اس��تان معرفی کرد و افزود: در یک ه��زارم و 800 واحد مرغداری 
استان اصفهان در چهار دوره جوجه ریزی ساالنه بیش از 154 هزار تن 
گوشت مرغ تولید می شود.وی با اشاره اینکه استان اصفهان بزرگ ترین 
تولیدکننده مرغ گوش��تی کشور است، بیان داش��ت: ۷0 درصد مرغ 
تولیدی این اس��تان در داخل توزیع و مابقی به اس��تان های هم جوار 

همچون تهران، چهارمحال و بختیاری و فارس ارسال می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی از احتمال کاهش سرمایه صرافی ها، 
به حداقل رسیدن مؤسس��ات غیرمجاز در سال 1394 و برخورد 
جدی با متخلفان از اساسنامه تیپ خبر داد.حمید تهرانفر در مورد 
کاهش شعب بانک ها اظهار کرد: خواس��ته و یا ناخواسته و حتی 
بدون دخالت بانک مرکزی ش��عب بانک ها در حال کاهش است 
چراکه اکثر آن ها از اب��زار مدرن الکترونیکی ب��رای ارائه خدمات 
اس��تفاده می کنند که موجب کاهش ش��عب فیزیکی آن ها شده 
اس��ت.وی بابیان این که به دو دلیل ش��عب بانک ها به طور کامل 
حذف نمی شوند بیان کرد: اول این که یکسری از آن ها دولتی بوده 
و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان از حضور دولت در بانکداری 
خواهد بود همچنین سایر بانک ها هم برای بیان حضور خود باید 

شعبه داشته باشند.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه ای استان اصفهان گفت: در 
حالی اس��تان اصفهان دارای قرارگاه پلیس راه نیست که 
تمام استان های کشور به جز چند اس��تان جدید دارای 
قرارگاه پلی��س راه هس��تند.به گزارش ایمن��ا مدیرکل 
حمل ونقل و پایانه های استان اصفهان اظهار داشت: این 
اداره کل با بیش از 30 میلیون نفر در خصوص جابه جایی 
مسافر و بار در ارتباط است که می توان گفت خدماتی را 

در این زمینه ها به هم وطنان ارائه می دهد.
داریوش امانی با اشاره به اینکه اوضاع حمل ونقل در کشور 
هنوز به طور مناسبی توسعه نیافته است، ادامه داد: بیش 
از 95 درصد از جابه جایی بار و مس��افر در جاده ها انجام 
می شود بنابراین اگر حوادثی هم در جاده ها اتفاق می افتد 
به سبب این ازدحام در جابه جایی ها است درحالی که در 
کش��ورهای پیش��رفته دنیا تعداد جابه جایی در جاده ها 
کمتر از 30 درصد است.وی افزود: ازدحام جابه جایی ها در 

جاده ها اهمیت کار ما را دوچندان کرده بنابراین مشاهده 
می شود مسائل اجتماعی در بخش حمل ونقل بسیار زیاد 
اس��ت.مدیرکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: 98 درصد از اقدامات اداره کل حمل ونقل و 
پایانه ها با بخش خصوصی است و نقش دولت در این نهاد 
تنها 2 درصد است.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نقش 
این اداره کل حاکمیتی است؛ اما ابزار کار دست ما نیست 
مگر اینکه بحرانی به وجود بیاید.ی با اش��اره به وضعیت 
شهرک حمل ونقل، گفت: متأسفانه عملیات اجرایی این 
شهرک دیر آغاز ش��د اما بااین حال قرار است فاز نخست 
آن در هفت��ه دولت افتتاح ش��ود.امانی تأکی��د کرد: در 

استان های تهران و اهواز شهرک حمل ونقل ساخته شده 
و به بهره برداری رسیده اما اصفهان که قطب حمل ونقل 
کشور اس��ت و در خیلی از ش��اخص ها حرف نخست را 
می زند در برخی از جهات با مشکالتی روبه رو است.وی با 
اشاره به وضعیت پایانه امیرکبیر، اظهار داشت: این پایانه 
از زیر در حال تخریب است و ساختمان های آن نیز ترک 
اساسی برداشته و تنها کاری که انجام داده ایم این است 

که از اتفاقات بعدی جلوگیری کنیم.
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان اصفهان تصریح 
کرد: بنده نگران هستم هر آن ساختمان این پایانه ریزش 
پیدا کند و حوادثی را پدید آورد.وی تأکید کرد: تاکنون 

چندین جلس��ه در این خص��وص تش��کیل داده ایم اما 
متأسفانه کاری از پیش نبرده ایم.امانی با اشاره اینکه ما 
باید اقداماتی را انجام دهیم که سرمایه گذار و سرمایه دار 
تش��ویق به فعالیت ش��وند، گفت: با توجه به برآوردهای 
صورت گرفته مش��خص ش��د ۷0 هزار میلی��ارد تومان 
بخش خصوصی در ح��وزه حمل ونقل س��رمایه گذاری 
کرده بنابراین مسئوالن باید دغدغه س��رمایه گذاران را 

رفع کنند.
وی بهترین خطوط اتوبوس��رانی را متعل��ق به اصفهان 
دانست و افزود: در حال حاضر ما مشکل سرمایه گذاری 
نداریم تنها معضل ما این است که موانع موجود برطرف 

نمی شود.
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان اصفهان در پایان 
تصریح کرد: باید تالش ش��ود تا چیزی که در حدشان و 

منزلت اصفهان است انجام گیرد.

محسن 
سعیدی فر



یادداشت

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشللاد اسللامی از عدم صدور مجوز اکران فیلم سینمایی 
»آشغال های دوست داشتنی« خبر داد.علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: 
مجموعه فرهنگی دولت و دولت به هیچ عنوان با چنین موضوعی موافق نیست و چنین 

طرحی را اجرا نخواهیم کرد چراکه آن را برخاف نظام خانواده می دانیم.
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»آشغالهایدوستداشتنی«مجوزاکراننمیگیرد
یادداشت

در دهمین سال پیاپی

 خبر مرکز اصفهان عنوان
 »خبر برتر« سال را گرفت

 خبر مرکز اصفهان در دهمین 
سللال پیاپی همچنان پیشتاز 
مراکز اسللتانی رسللانه ملی و 
»خبر برتر سللال« است. سید 
حسین ناظر معاون اطاعات و 
اخبار مرکز اصفهللان با اعام 
این مطلللب گفت: بر اسللاس 
ارزیابی هللای حوزه سیاسللی 
رسانه ملی، خبر مرکز اصفهان درمجموع شاخصه های 11 گانه 
با کسب 88785 امتیاز مقام اول کشوری را به خود اختصاص 
داده و به عنوان »خبر برتر سال« را برای »دهمین سال پیاپی« 
به دسللت آورد.وی از تولید محصوالت خبری فاخر، مجموعه 
خبرهای روزانه، حضور در شبکه های سراسر، حضور در شبکه 
بین المللی خبر، اخبار و گزارش های مکتوب، صوتی و تصویری 
به عنوان شللاخصه های 11 گانه مورد ارزیابی نام برد و افزود: 
خبر مرکز اصفهان بللا اختاف بیش از 5 هللزار امتیاز با مرکز 

بعدی همچنان در صدر جدول کشوری قرار دارد.
سید حسللین ناظر با اشللاره به احراز مقام اول تأسیس دفاتر 
خبری کشوری گفت: صداوسللیمای مرکز اصفهان با داشتن 
15 دفتر خبری رسمی در شهرستان ها یک سوم دفاتر کشور 

را از آن خودکرده است.
 وی ایجللاد 15 دفتللر خبللری رسللمی و 15 نمایندگللی 
اطاعللات و اخبللار در شهرسللتان های 23 گانلله اسللتان 
را ناشللی از ظرفیت هللای بللاالی خبللری و توقعللات 
 به جللا و نیللاز مللردم اسللتان اصفهللان بلله اطاع رسللانی

 دانسللت.معاون اطاعات و اخبار مرکز اصفهللان همچنین با 
اشللاره به ضرورت افزایش بخش های خبری افزود: خبر مرکز 
اصفهان در حال حاضر روزانه 150 دقیقلله خبر در قالب 10 
بخش خبری رادیویی و تلویزیونی و خبر 60 ثانیه ای در مدار 
تولید و پخش دارد که نسبت به سللال قبل 150 درصد رشد 
داشللته اسللت.وی احراز مقام اول تولید گزارش های فاخر و 
موفق را عاملی برای موفقیت و کسللب رتبه در جشنواره های 
 تولیللدات مراکللز اسللتان ها و جشللنواره های بین المللللی

 دانست.
 معاون اطاعات و اخبار مرکز اصفهللان از خبرنگاران و اعضا 
چرخه اطاع رسللانی به عنوان سللرمایه اصلللی فعالیت ها نام 
برد و گفت: حللدود نیمی از عناصر چرخه اطاع رسللانی خبر 
مرکز اصفهللان را اعضاء باشللگاه خبرنگاران جوان تشللکیل 
داده کلله موفقیت هللای حاصللله مرهون اسللتفاده تللوأم از 
 دانللش و تجربلله پیشکسللوتان و پویایی و خاقیللت جوانان

 است.سید حسین ناظر معاون اطاعات و اخبار مرکز اصفهان 
با گرامیداشت یاد و خاطره 244 خبرنگار شهید، 50 خبرنگار 
جانباز، 12 خبرنگار آزاده در سطح کشور، از شهدا و ایثارگران 
 به عنللوان خبرنللگاران اصلی برای صللدور انقاب اسللامی

 یادکرد.

مجتبی منشللی زاده بللا تأکید 
بر این که »زبللاِن پاک« وجود 
خارجی نللدارد، می گوید زبان 
انگلیسللی آلوده تریللن زبللان 
دنیاسللت؛ یعنللی بیش ترین 
واژه هللای بیگانلله وارد آن 
شللده اند. بااین حللال این زبان 

روزبه روز قوی تر شده است.
این استاد زبان شناسی درباره 
تفاوت زبان فارسللی بللا دیگر 
زبان هللا ازنظر زایایللی گفت: 
تفاوت خاصی وجود ندارد. در 
این زمینه هرکللدام از زبان ها 
امکانات خاص خللود رادارند. 
از منظر علللم زبان شناسللی، 
هیچ کدام از زبان هللا ضعف یا 
قوتی در ایللن زمینلله ندارند. 
اساسللاً هللر زبانللی ظرفیت و 
امکانات خاص خللود را ازنظر 
فرهنگی، تاریخی و پیشللرفت 
اجتماعی برای ساخت واژه های 
نللو دارد. در پس واژه هللای نو 
مفاهیللم نللو وجللود دارد و تا 
مفهوم جدیدی در جامعه پدید 
نیاورید، چه ازلحاظ ذهنی مثًا 
در حوزه فلسفه و چه به لحاظ 
عینی مثللًا درزمینه فیزیک، 

نیازی به نام گذاری ندارید.
او دربللاره بحثی که محمدرضا 
باطنی در مقاله »فارسی، زبانی 
عقیللم؟« درباره زایایللی زبان 
فارسللی مطرح می کند، اظهار 
کرد: ضمللن احترام به اسللتاد 
عزیزم، دکتر باطنی که هم در 
کاس ها و هم با کتاب هایشان 
از محضرشان استفاده کرده ایم، 
باید توجه شللود که زبان عقیم 
وجود خارجی ندارد، چنان که 
زبللان پللاک وجللود خارجی 
ندارد. ما زبان قللوی و ضعیف 
هم نداریم. زبان فارسللی برای 

ساخت واژه گاه به سراغ ترکیب 
می رود و گاه به سراغ اشتقاق. 
در دوره های متفاوت زمانی نیز 
ایللن رویکرد متفاوت اسللت و 
این نه قوت است، نه ضعف، نه 

انحطاط است و نه نازایی زبان.
منشللی زاده درباره ایللن نظر 
باطنی مبنی بر این که فعل های 
بسیط در زبان فارسی در حال 
از بین رفتن هستند، گفت: به 
لحاظ آماری ما داریم فعل های 
سللاده را از دست می دهیم، اما 
به جللای آن امکانللات دیگری 
از زبان زنده می شللود، کاربرد 
می یابد و جای آن را پر می کند.

او دربللاره فعل هایللی کلله بللا 
چندمعنللا بلله کار می رونللد، 
اظهار کللرد: فعل هللا بامعنای 
چندگانلله از قدیللم بوده انللد. 
مثًا »انداختللن« امروز یعنی 
»پرتاب کردن« اما درگذشته 
معنللای  بلله  »انداختللن« 
»برنامه ریللزی و فکللر کردن 
بللرای رسللیدن به مقصللد یا 
هدف معین« بوده است. امروز 
نیز همان معنللای قدیمی در 
عبارت هللا و اصطاحللات بلله 
کار می رود. مثًا وقتی کسللی 
می گویللد فروشللنده فللان 
جنس را به من انداخت، یعنی 
فروشنده با برنامه ریزی قبلی و 
باهدف این که جنس نامرغوبش 
را به مللن قالب کنللد، آن را به 
من فروخت. منشی زاده افزود: 
اما آیا فعل هللای امروز ممکن 
اسللت در معانی دیگری به کار 
بروند؟ گذشللته از همه این ها، 
از میللان رفتن هللر امکانی در 
 زبان بلله این معنا نیسللت که 
آن امکان برای همیشه از بین 

رفته است. 

 نشست مدیرعامل بنیاد سللینمایی فارابی، شهردار 
اصفهان و دبیر جشنواره کودک درباره برگزاری بیست 
و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوان در اصفهان برگزار گردید.نشسللت مشترکی 
میان مدیرعامل بنیاد سللینمایی فارابی و شللهردار 
اصفهان به منظور برگللزاری هرچه بهتر جشللنواره 
کودک و نوجوان برگزار گردید. شللهردار اصفهان در 
ابتدا مطالبی درباره اجاس میراث فرهنگی ناملموس 
که تقریباً به صورت همزمان قرار اسللت با جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
برگزار شود بیان کرد و یادآور شللد که اصفهان برای 
اجرای هللر دو برنامه آمادگللی و توانمندی های الزم 
را دارد.درباره سللاخت یکللی از بزرگترین پروژه های 
خاورمیانه که مجموعه ای از سالن ها و سینماها است 
خاطرنشللان کرد: با سللاخت این مجموعلله اصفهان 
از لحاظ برگزاری اجاس ها و جشللنواره های بزرگ 
بین المللللی و ملی به جایگاه عظیمی خواهد رسللید 
و در این زمینه بسللیار غنللی عمل خواهللد کرد.در 
ادامه به مجموعه بزرگ سیتی سللنتر و هشت سالن 
 سینمایی که در این مجموعه وجود دارد و استفاده از

 ظرفیت های آن برای بکارگیری در جشنواره کودک 
اشاره کرد واصفهان را شهری کامل با ظرفیت های باال 
و مهیا برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان دانسللت و بللر ثبات جشللنواره در اصفهان 

تأکید کرد. جعفری جلوه مدیر عامل بنیاد سینمایی 
فارابی در ادامه ضمن تشللکر از شللخصیت فرهنگی 
دکتر سقاییان نژاد افزود: هم اصفهان و هم سینمای 
کودک به هم نیازمندند. سینمایی که زبان جهانیست 
و در قابلیت و توانمندیش شللکی نیست، اصفهان را 
هم باید نماد ایران و اسام دانست. این شهر بهترین 
خاستگاه جشللنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان است با توجه به اینکه این جشنواره در دنیا 
با درجه »A «یا همان اول شناخته می شود. چه بهتر 
است که با نام شهر زیبا و تاریخی اصفهان گره بخورد 
همانگونه که در دنیا نیز همه این جشللنواره را با نام 
اصفهان می شناسند و چند سالی هم که باالجبار برای 
حفظ بقایش به شهرهای دیگر رفت همه این قضیه را 
گوشللزد می کردند، که باید این جشنواره در اصفهان 
برگزار شود. سینما باید ارزش های تمدنی و فرهنگی 
ملی کشور را به دنیا بشناساند چه بهتر که خاستگاه 

سینمای کودک ما این شهر پر تمدن و زیبا باشد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه بیان کرد: 
همه این ها بر می گللردد به اینکه ما بایللد قدر بدانیم 
قابلیت های اصفهان را و با تمام قوا و توانمان برای بقای 
جشنواره در این شهر تاش کنیم و از به حاشیه رفتن 
و نگاه های مخرب که برای منافع بخشی و منطقه ای 
می کوشند پرهیز کنیم. البته درست است که باید در 
قسللمت منطقه ای هم به این موضللوع توجه کرد اما 

این جشللنواره باید با روحیه ای فارغ از بخشی نگری 
و کامًا بلله صورت ملی و ایرانی دیده شللود. جعفری 
جلوه با اشاره به مهجور ماندن سینمای کودک گفت: 
مشکات اکران سینمای کودک را باید ناشی از نبود 
تولیدات مطلوب به حدکافی در این حوزه دانسللت. 
در بنیاد سینمایی فارابی به سلله نکته تولید، اکران و 
جشنواره توجه ویژه می شللود و می خواهیم در تمام 
ایران بخصللوص در اصفهان به عنللوان پایگاه اصلی 
سللینمای کودک، یک جریللان اکران مناسللب و در 
خور این سللینما بگذاریم. از دیگر تدابیر، کاسللتن از 
حواشللی ها و کارهای تبلیغی صرف و برجسته سازی 
کارهای متنی درسللت اسللت. می خواهیم نگاه های 
ارزیاب شاهد آن باشللند که کارهای اصولی سرجای 
خود قرار می گیرد. امسال در کنار همدیگر و همراهی 
ستاد اجرایی اصفهان مطمئنیم جشنواره ای پر رونق تر 

و پرشورتر از سالهای قبل خواهیم داشت.
او با بیان این مطلب که انتخاب آقای مسعودشللاهی 
به عنوان دبیر جشللنواره، نوع نگاه ایشللان به مسئله 
بومی گرایللی و محلی و منطقه ای بوده اسللت، افزود: 
این جشنواره در سالهای اخیر بیشتر به سمت جشن 
پیش می رفت تا یک رویداد بزرگ و معتبر سینمایی. 
بطوریکه حواشی آن بیشتر از متن بود. امسال تصمیم 
گرفتیم نللگاه دیگری به آن بیاندازیللم؛ و برنامه های 
قبلی را تغییر دهیم به همین دلیللل با انتخاب آقای 
مسللعود شللاهی فکر می کنیم به این هدف خواهیم 

رسید.
 چرا که برای درست کردن این مسیر باید از یک چراغ 
راه کمک گرفت و ایشان بهترین گزینه برای این نقش 
هستند.مدیر بنیاد سینمایی فارابی برگزاری اجاس 
میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان تقریباً همزمان 
با جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را نه تنها 
باعث بروز مشللکل بلکه اتفاقی نیکو دانست و اذعان 
کرد که به این اتفاق مبللارک باید در آیین افتتاحیه و 

اختتامیه جشنواره فیلم کودک پرداخت.
در این نشسللت مدیرعامللل بنیاد سللینمایی فارابی 
مهندس جعفری جلوه، دبیر جشنواره مهدی مسعود 
شاهی و شهردار اصفهان دکتر سللقائیان نژاد حضور 

داشتند.

در نشست مشترک  مسئوالن مطرح شد:

اصفهان بهترین خاستگاه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است

هماصفهانوهمسینمایکودکبههمنیازمندند
استاد زبان شناسی:

زبان انگلیسی آلوده ترین زبان دنیاست
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ابالغ وقت رسیدگی
185 در خصوص پرونده كالسه 374/93ش7 خواهان سيد جالل مظفری دادخواستی 
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  صفدريان  محمود  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ 93/6/19 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10503 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

186 در خصوص پرونده كالسه 730/93و731/93ش7 خواهان پوراندخت توكلی قينانی 
دادخواستی مبنی بر تحرير تركه و مهر و موم اموال مرحوم ولی ا... كيانی به طرفيت 
آرمان كيانی – اميرارسالن و عرفان كيانی هر دو با قيموميت ذبيح ا... كيانی تقديم نموده 
با  است  گرديده  تعيين  صبح   8/30 ساعت   93/6/16 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
هفتم حقوقی مجتمع  م الف:10504 شعبه  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصميم  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 187 در خصوص پرونده كالسه 1911/93 خواهان فرهاد شعاعی با وكالت خانم مهدوری
دادخواستی مبنی بر انتقال سند و هزينه دادرسی به طرفيت مصطفی و رضا انصاری-
مسکن  تعاونی  تکی-شركت  قلعه  محمدی  رياحی-ناهيد  ارشد  ذبيحی-علی  داريوش 
ساعت   93/6/22 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  اصفهان  اتوبوسرانی 
8/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10512 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 188 در خصوص پرونده كالسه 708/93 خواهان حميد عباسی با وكالت مريم حسن پور
وقت  است  نموده  تقديم  صادقی  محسن  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/7/5 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  م الف:10522  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  اشتری  كبری  خواهان   265/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   189
266د48ايران13  شماره  به   206 خودرو  دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر 
به طرفيت محمد اميدوار تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخه 
93/6/25 ساعت 5/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10543 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

احضار متهم
 9209980360001629 پرونده:  شماره   9310100353601346 ابالغيه:  شماره   190
شماره بايگانی شعبه: 930081 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9209980360001629 برای محسن اسفندياری به اتهام مزاحمت تلفنی – توهين  
و قذف تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1393/07/14 ساعت 08:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المکان  
بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:10562 آقابابايی مدير دفتر 

شعبه 110 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980358301394 پرونده:  شماره   9310100353601348 ابالغيه:  شماره   191
شماره بايگانی شعبه: 921292 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9209980358301394 برای مجيد قرشی به اتهام جعل تقاضای كيفر نموده كه 
رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/06/12 
ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:10563 آقابابابی مدير دفتر شعبه 110 دادگاه 

عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

192 در خصوص پرونده كالسه 93-258  خواهان محمد رضا اميريوسفی دادخواستی 
مطلق  و  تصادف  اثر  در  727س14ايران23  پيکان  به  وارده  خسارت  مطالبه  بر  مبنی 
خسارات دادرسی به طرفيت فاطمه ابراهيم پور تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 93/6/24 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:10499 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطاریه 
 3 شعبه  حضور:  محل  مجهول المکان  نشانی  به  احمد  فرزند  حسينی  اكبر  آقای   193
 93/7/29 حضور:  وقت  ارباب  رحيم  حاج  سجاد-اول  در  واقع  اختالف  حل  شورای 
شويد. حاضر  شورا  در  رسيدگی  جهت  فوق  وقت  در  حضور:  علت   11:30 ساعت: 

م الف:10497 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
اخطاریه 

 3 شعبه  حضور:  محل  مجهول المکان  نشانی  به  احمد  فرزند  حسينی  اكبر  آقای   194
شورای حل اختالف واقع در سجاد-اول حاج رحيم ارباب وقت حضور: 93/7/29 ساعت: 
12 علت حضور: در وقت فوق جهت رسيدگی در شورا حاضر شويد.م الف:10496 شعبه 

سوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

195 در خصوص پرونده كالسه 522/93 خواهان مهدی حقيقت دادخواستی مبنی بر 
روز  برای  وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  نيا  يزدی  محمود  طرفيت سيد  به  مطالبه 
يك شنبه مورخه 93/6/30 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
ثانی دادخواست و  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  –شعبه 6 شورای حل  اصفهان 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:10696 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  ثامن  اعتباری  تعاونی  پرونده كالسه 461/93 خواهان  196 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- مصطفی بابايی – سيد احسان داستار تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/18  ساعت 10/30صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
تلقی  ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم 
و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10705 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  نباتيان  حسين  خواهان   691/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   197
مورخ  برای  وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  امامی  محمد  طرفيت سيد  به  مطالبه  بر 
93/6/15 ساعت 9/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:10500 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
198 در خصوص پرونده كالسه 699/93 خواهان موسسه مالی و اعتباری عسگريه با 
 وكالت آقای شيروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت 1- مريم احمدی
وقت  است  نموده  تقديم  نصير  مهران   -4 زينعلی  محمدجواد   -3 فرهادی  توحيد   -2
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/6/17 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:10532 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
                                                           ابالغ وقت رسیدگی 

بر  مبنی  دادخواستی  فتحی  مجيد  خواهان   281/93 كالسه  پرونده  در خصوص   199
برای  است وقت رسيدگی  نموده  تقديم  به طرفيت محمد گودرزی  استرداد الشه چك 
روز سه شنبه مورخ 93/6/18 ساعت 12 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
معتبر  شناسايی  كارت  با  داريد  معارفی  شهود  چنانچه  می شود.ضمنًا  اتخاذ  مقتضی 
نماييد.م الف:10521 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل  در جلسه حاضر 

اختالف اصفهان 
احضار متهم

157آگهی احضار متهم مرتضی سليمی و امير سليمی شماره درخواست:9310463642200001 
شماره پرونده: 9309983642200226 شماره بايگانی شعبه: 920236 بدين وسيله به 
شما ابالغ می گردد آقای غالمرضا خدادادی فرزند امرا... و خانم سهيال خدادادی فرزند 
كه پس  اند  نموده  تهديد مطرح  و  توهين  و  تخريب  بر  مبنی  عليه شما  ناصر شکايتی 
انقالب لنجان به كالسه 920236ش4د  از ارجاع در شعبه چهارم دادسرای عمومی و 
مجهول المکان  لحاظ  به  درخواست شاكی  و  اعالن  به  بنا  است  رسيدگی  تحت  و  ثبت 
بودن شما به استناد ماده 115 قانون آيين دادرسی در امور كيفری مراتب يك نوبت 
در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسيدگی به اتهام وارده و دفاع 
از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم 
آدرس جديد خود از موضوع شکايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 
دادسرای  دادياری  چهارم  آمد.م الف:362 شعبه  خواهد  عمل  به  قانونی  اقدام  موقع   به 

عمومی و انقالب لنجان

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

شهرضا 
آگهي ابالغ اجرائیه

به   7938 شناسنامه  شماره  به  مرتضی  فرزند  دهقان  فهيمه  خانم  به  بدينوسيله 
احمديان فرزند مرتضی  فاز يك پالک 797 وآقايان فرهاد  نشانی:شهرضا سروستان 
به شماره شناسنامه 563 به نشانی:شهرضا سروستان فاز يك پالک 797 ومحمدرضا 
فرهادی فرزند مسيح اله به شماره شناسنامه 2171 به نشانی:شهرضا خيابان 45 متری 
كوچه شهيد دوستی پالک 2 و امير درويش پوريان فرزند حسن به شماره شناسنامه 
20746 به نشانی:شهرضا سروستان فاز يك كوچه شماره دو پالک 378  ويداله صداقت 
فر فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 19529 به نشانی:شهرضا سروستان فاز يك 
فرعی دو پالک 401  ومرتضی عزيزی شهرضائی فرزند رسول به شماره شناسنامه 
فرعی  چپ  سمت  كوچه  آخر  برهان  كوچه  طالقانی  چهارراه  نشانی:شهرضا  به   329
نشانی:شهرضا  به   255 شناسنامه  به شماره  مرتضی  فرزند  احمديان  وداريوش  اول 
سروستان فاز يك پالک 797  كه برابر گزارش مامور ابالغ نامبردگان در آدرسهای 
اند ابالغ ميگردد؛ براساس قرارداد شماره2822  مذكور مورد شناسائی واقع نگرديده 
دهقان  فهيمه  كه  متری شهرضا   45 بانك سپه شعبه  در  تنظيمی   30/10/1385 مورخ 
وهفتصدونودويك  ميليون  وهفت  شصت  مبلغ  فوق  نامبردگان  ساير  تعهد  به  مذكور 
هزاروششصدوشصت وشش ريال از تسهيالت بانك مزبور استفاده كه به علت عدم 
پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( 
اجرائيه به مبلغ سی وسه ميليون ودويست وسی وهفت هزاروهفتصدوهفت  ريال بابت 
روزانه  بعد  به  تاريخ  اين  از  تاريخ 10/02/1393  تا  تاديه  تاخير  اصل طلب وخسارت 
به آن اضافه ميگردد صادر  تاخير  مبلغ چهارده هزارودويست وپنجاه ريال خسارت 
در جريان  اسناد رسمی شهرضا  اجرای  واحد  در  بايگانی 9300008  تحت شماره  و 
اسناد رسمی مصوب  مفاد  اجرای  نامه  آئين   18 ماده  استناد  به  لذا  ميباشد  رسيدگی 
به  شما چاپ  ابالغ  يکنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت  1387 مراتب 
ومنتشر ميگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد 

يافت. محمدمهدي يوسفيان مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 
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بليط الکترونيک ديدار پرسپوليس و ذوب آهن
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8 بازیکن لیگ برتر
تست دوپینگ دادند

 اشک هایی که 
در آب گم شد

دبیرکل سللتاد ملی مبللارزه بللا دوپینللگ )نادو(اعللام کرد که 
از ۸ بازیکن لیگ برتر تسللت دوپینگ گرفته شللده اسللت.وی با 
 اشللاره بلله اینکلله در دیللدار تیللم هللای ذوب آهللن اصفهان-

 تراکتور سازی تبریز نیز افسران نادو حضور داشتند، گفت: در این 
دیدار نیز از پویا سیف محمد پناهی و اکبر ایمانی از ذوب آهن و عا 
عبدالزهرا )بازیکن عراقی( و خالد شللفیعی از تراکتورسازی تست 
گرفته شد.لطفعلی پورکاظمی افزود: در راستای مبارزه با دوپینگ 
جهت اعزام کاروان پاک به بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی، 
در خال رقابت های انتخابی تیم ملی دوومیدانی در ورزشگاه آفتاب 
انقاب تهللران از هفت نفر و در خال رکللورد گیری پاورلیفتینگ 
نابینایان و کم بینایان جهت اعزامی به بازی های آسللیایی از چهار 

نفر تست گرفته شد.

روز شنبه ۱۸ مرداد برای بسیاری از ورزشکاران ملی پوش کشورمان 
به خصوص رشته های پایه روز سرنوشت سازی بود.باالخره پس از 
کش و قوس های فراوان مسئوالن کمیته ملی المپیک با بررسی های 
الزم، اسللامی رشللته هایی که مجاز به حضور در بازی های آسیایی 
کره جنوبی هستند را اعام کردند. روزشنبه وقتی  شیرجه روهای 
ملی پوش کشورمان از همه جا بی خبر طبق ساعت مقرر شده آماده 
رفتن به استخر شللده و تن به آب زدند. تمرینات 2 ساعته آن ها تا 
سللاعت ۱۱:45 صبح دنبال شللد. وقتی خبر عدم اعزام این تیم از 
طریق افراد مطلع گوش به گوش به اطاع ملی پوشان رسید، دیگر 
شیرجه روها توان و نای پرش از روی دایو را نداشتند آن ها اشک های 
خود را در آب استخر پنهان کردند تا کسی جز یار همیشگی شان از 
این غم بزرگ مطلع نشود. به راستی چرا این فعاالن رشته های پایه 

)شیرجه و واترپلو( از حضور در میادین بزرگ محروم هستند. 

هافبک آرسنال پرسپولیس می شود؟
پس از کسللب نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس 
در دو بازي ابتدایي لیگ برتر با درخواست کادر فني 
مسئوالن این باشگاه به دنبال جذب بازیکنان خارجي 

مناسب رفتند. 

ساحلی بازان در نانجینگ 
تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران که مدت هاست خود 
را برای حضور در المپیک نانجینگ چین آماده می کند، امروز 
دوشنبه 20مرداد ماه برای حضور در این پیکار ها تهران را به 

مقصد چین ترک کردند. 

ورمالن به بارسلونا پیوست
مدافع ملی پوش بلژیکی با عقد قراردادی به بارسلللونای اسپانیا پیوست.

کاپیتان پیشین تیم باشگاهی آرسنال انگلیس با عقد قراردادی به مبلغ 
۱9 میلیون یورو به بارسلونا پیوست.این مدافع 2۸ ساله در سال 2009 از 

تیم آژاکس آمستردام هلند به آرسنال پیوست. 

چهره  روز

اخبار کوتاه 

شکست دوباره ایران  مقابل قهرمان 
لیگ جهانی

تیم ملی والیبال ایران که 
برای برگزاری چند دیدار 
تدارکاتی به آمریکا سللفر 
کرده اسللت در نخستین 
بازی خللود مقابل قهرمان 
لیگ جهانی 20۱4 نتیجه 
را واگذار کللرد. این دو تیم 
در مرحللله نیملله نهایللی 
رقابتهای لیگ جهانی نیز 
برابر یکدیگللر صف آرایی 
کرده بودند که در آن بازی هم تیم ایللران نتیجه را به حریف 

خود باخته بود.
تیم های ملی والیبال آمریکا و ایران سللاعت ۶:۳0 بامداد روز 
یکشنبه به وقت تهران در نخسللتین بازی تدارکاتی خود در 
سالن USA GALEN CENTER شهر لس آنجلس برابر 
یکدیگر قرار گرفتند که این بازی را تیم آمریکا با حساب ۳ بر 

یک به سود خود پایان داد.
 این تیم سللت های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 
2۷ بر 25، 25 بللر 2۱ و 25 بر ۱۷ به سللود خللود پایان داد 
 و تنها سللت سللوم را با نتیجلله 29 بللر 2۷ به ایللران واگذار

 کرد.
تیم ایللران در حالی این بللازی را واگذار کرد کلله از حمایت 
ایرانیان مقیم آمریکا برخوردار بود بللا این حال با ضعف های 
زیادی که در دریافت اول داشت نتوانست بازی منسجمی را از 

خود به نمایش بگذارد. 
شاگردان کواچ در خط حمله هم برابر مدافعان روی تور حریف 
کاما تحت فشللار قرار گرفته بودند و نتوانستند کارایی الزم 

را داشته باشند.
 بازیکنللان ایللران بللا وجللود اینکلله کار را به سللت چهارم 
کشللانده بودند بلله خصللوص در این سللت ضعیللف ظاهر 
شللدند و آثار خسللتگی در چهره آنهللا نمایان بللود. این دو 
 تیم روز چهارشللنبه دومین بللازی تدارکاتی خللود را برگزار 

خواهند کرد.

پیام صادقیان ۳ ماه محروم شد
به نقل از سللایت رسللمی 
فدراسیون فوتبال، کمیته 
انضباطی رأی های خود را 
درباره دیدار تیم های فوالد 
خوزسللتان و پرسپولیس 

تهران صادر کرد. 
بنللا بللر اعللام کمیتلله 
انضباطی پیللام صادقیان 
بازیکن پرسپولیس تهران 
به دلیل اعتللراض به داور 
مسابقه و برخورد زننده با وی و اقدام به شکستن شیشه درب 
رختکن و بنا بر بند ۳ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به سلله ماه 
محرومیت از همراهی تیم خللود و پرداخت 50 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد. 
رأی صادر قابل تجدیدنظر خواهی است. 

همچنین در خال این دیدار، تماشاگران پرسپولیس اقدام به 
فحاشی و پرتاب اشیا به داخل زمین مسابقه کردند و بر همین 
 اسللاس کمیته انضباطی، این باشگاه را با اسللتناد به بندهای

 ۱ و ۳ از مللاده ۷9 آیین ناملله انضباطی بلله ۷0 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم کرد. 

رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است.
 از سللوی دیگر باشللگاه فوالد خوزسللتان به دلیل فحاشللی 
تماشللاگرانش بلله سللرمربی تیللم مقابل بللا توجه بلله بند 
۳ از مللاده ۷9 آیین ناملله انضباطللی بلله 20 میلیللون 
 ریللال جریملله نقللدی محکللوم شللد و رای صللادره قطعی

 است.
 در نهایللت کمیتلله انضباطللی امیللد عالیشللاه بازیکللن 
پرسللپولیس تهران را به دلیل ارتکاب رفتار غیر ورزشللی در 
 پایان مسللابقه، به تذکر کتبللی و درج در پرونده وی محکوم

 کرد.

دو قربانی بزرگ
 تصمیمات کی روش 

مسعود اقبالی، کارشناس فوتبال
مهاجرت بازیکنان به تیم های مختلف از سلله بعد قابل بررسی 

است: ۱-بعد اقتصادی 2- بعد اجتماعی ۳- بعد فرهنگی.
به نظر من فوتبللال ما در جللام جهانی موقعیت چشللمگیری 
نداشللت. تیم ما در مجموع در برزیل تیم قدرتمندی نبود که 
توجه کارشناسللان را به خود جلللب کند. ما فقللط در بازی با 
آرژانتین و در فاز دفاعی عملکرد خوبی داشللتیم و وقتی تیمی 
تدافعی بازی کند معلوم اسللت که بللازی تهاجمی چهره هایی 
چون اشللکان دژاگه به چشللم نیاید.تیم ما اگر می توانست در 
مصاف با حریفان بللازی تهاجمی و پایاپایللی ازخود به نمایش 
بگذارد، آنگاه مامی توانستیم بازیکنان مستعد و جوان کشور در 
خط حمله را به رخ جهانیان بکشللیم. به نظر من فوتبال ما در 
بعد اقتصاد ورزشی دچار بیماری شده است که همین موضوع 
روی روانشناسی اجتماعی ورزشللی هم تاثیر منفی می گذارد 

که آثارش را در رفتار و تصمیم گیری های بازیکنان می ببینیم.
فوتبال ما نیاز به نظم و سللاختار جدیدی دارد تا باشللگاه ها و 
لیگ مان را به شکل بهتری سازماندهی 
و مدیریت کنیم. آن موقع شللاهد این 
قبیل ناهنجاری ها نخواهیم بود. نکته 
مهم دیگری که نباید از آن غافل ماند 
این اسللت که بازیکنان دوست 
دارنللد در تیم هایللی بازی 
کنند که فیکس باشند.

 

عملکرد مدیران کل ورزش استان را باید با توجه به شرایط سنجید

تیم های اصفهان را به مسابقات جهانی می فرستیم
درخشش بسیجیان در جام اقتدار ملي

تیر اصفهاني ها به هدف خورد

رئیللس هیللأت اسللکیت اسللتان اصفهللان گفللت: 
مهم تریللن برناملله ما در سللال 9۳ تاش بللرای اعزام 
 تیم های اصفهللان بلله مسللابقات آسللیایی و جهانی

 است.
علیرضا ذوالقدر در مورد وضعیت هیأت اسکیت استان 
اصفهان اظهللار داشللت: هم اکنللون 22 ملی پوش در 
رده های مختلف سنی و در دو بخش دختران و پسران 

داریم. 
وی ادامه داد: خداراشللکر با مشللکل خاصللی روبه رو 
نیسللتیم و همه کارها بلله خوبی در حال انجام اسللت. 
تنها اسللتانی هستیم که سللالن سرپوشللیده اسکیت 
در اختیللار داریللم و تمرینللات ورزشللکاران مللا در 
 آکادمی اسللکیت ورزشللگاه آزادی خوراسللگان انجام

 می گیرد. 

ذوالقدر، حمایت اسپانسللر ها و کمک مالللی اداره کل 
ورزش و جوانان استان و فدراسللیون اسکیت را منابع 
مالی این هیأت برشللمرد و اضافه کرد: از اسپانسرها در 
زمان اعزام تیم ها به مسابقات استفاده می کنیم و عاوه 
بر این از محل آموزش به ورزشللکاران نیز برای هیأت 

درآمدزایی داریم. 
وی در مورد مهم ترین برنامه های این هیأت در سللال 
جاری افزود: در حال حاضللر میزبان اردوهای تیم ملی 
هستیم و کاس های مربیگری و داوری را نیز در دستور 
کار داریم. امللا مهم ترین برنامه ما در سللال 9۳ تاش 
برای اعزام تیم های اصفهان به مسللابقات آسللیایی و 

جهانی است. 
ذوالقدر در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی در مدیریت 
ورزش اسللتان در زمان مدیرکل قبلی و مدیرکل فعلی 
احسللاس می کند اظهار داشللت: بعضی هللا نقدهایی 

می کنند که من مخالف آنها هستم.
 هر مسئولی که سر کار می آید در شرایط خاصی مشغول 
به کار می شللود که بایللد آن شللرایط را در نظر گرفت. 
مثًا ببینیم چلله امکاناتی در اختیار دارد و نمی شللود 
گفت یکی خوب کار می کند و دیگری بد. هر کس سر 
کار می آید هللم دلش نمی خواهد بد کار کند و کسللی 
 که مسللئولیتی را می پذیرد به دنبللال بهترین نتیجه

 است. 

 

مسابقات تیراندازی جشنواره فرهنگی ورزشی جام اقتدار 
ملی گرامیداشت شهدای غزه در تهران برگزار شد و بعد از 

دو روز رقابت نفرات برتر خود را شناخت. 
با پایان یافتن مسابقات تیراندازی بسیجیان کشور در تهران، 
در رشته تپانچه تیم های استان های مرکزی، یزد، آذربایجان 
غربی و در رشته تفنگ استان های اصفهان، خراسان رضوی 

و سمنان ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. 
مربیگری تیم اصفهان بر عهده وحید رجبی و سرپرستی این 

تیم را مجتبی جان قربان بر عهده داشت. 
معرفي برترین هاي مسابقات تیراندازي با کمان جام 

اقتدار ملي 
با اتمام مسللابقات تیراندازی با کمان جشللنواره فرهنگی 
ورزشی جام اقتدار ملی برترین هاي این مسابقات معرفي 

شدند. 

این مسابقات گرامیداشت شهدای غزه به مدت دو روز در 
تهران برگزار شد و نفرات برتر خود را شناخت. 

با پایان یافتن مسابقات تیراندازي با کمان بسیجیان کشور 
در تهران، در رشللته کامپونللد تیم های اسللتان های یزد، 
مرکزی، اصفهان و در رشللته ریکرو اسللتان های اصفهان، 
بوشهر و یزد به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. 
مربیگللری تیللم اصفهللان بللر عهللده قاسللم جوانللی 
 و سرپرسللتی این تیللم را مجتبی نجات بخللش بر عهده

 داشت. 
برگزاري مسابقات دفاع ش�خصي و هنرهاي فردي 

استان اصفهان 
مسابقات دفاع شخصی و هنرهای فردی بسیج استان روز 
جمعه ۱۷ مرداد بللا حضور ۷0 نفر ورزشللکار در مجموعه 
ورزشی شللهدای بسیج شهر کاشان انجام شللد و در پایان 
تیم های اصفهان، کاشان و نجف آباد به ترتیب به مقام های 

اول تا سوم دست یافتند. 
تدوین آئین نامه هاي مستقل هیات هاي ورزشي نیروهاي 

مسلح 
دومین جلسه هماهنگی هیأت هاي ورزشی نیروهای مسلح 
استان در محل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت اصفهان 
برگزار شد و مسئوالن هیات ها ضمن تشریح آیین نامه این 
هیأت ها به بیان نظرات و پیشنهادات خود در امر برگزاری 

مسابقات با یکدیگر پرداختند. 

موضوع  هزینه نکللردن از بیللت المال برای 
 فوتبال سللالها اسللت کلله مطرح شللده اما 
راه های تحقق آن نیازمنللد همکاری ارگانها 
و دسللتگاه های مرتبط اسللت کلله گاهی با 
شانه خالی کردن و ندید گرفت وظایف خود 
مانع شکل گیری  صحیح اقتصاد این ورزش 
مهم می شوند-ورزشللی که در دنیا به عنوان 
یک صنعت دارای چرخه درآمدزایی بسللیار 
گسترده است،در کشللور ما هنوز دست نیاز 
و احتیاج به دولت دراز می کند و ازجیب آن 
که همان جیب مردم است برای آن هزینه می 
شود.یکی از منادیان شفاف سازی در فوتبال 
رسانه ملی اسللت اما خوب است این سازمان 

سوزنی هم به خود بزند!
 بخللش  بازرگانللی صللدا و سللیما، یکللی از

 بخش هایی اسللت کلله سللاالنه میلیارد ها 
تومان از محل فوتبال درآمللد دارد و حاال بر 
سر پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات 
فوتبال، حاضر نیسللت رقم واقعی را بپردازد. 
چرا درباره شفافیت های مالی در این زمینه، 

 کسی پاسخگو نیست؟
این روز ها ماجللرای شللفافیت های مالی در 
قراردادهای فوتبال داغ داغ اسللت و بسیاری 
نیز  با عاقه فراوانللی بلله آن می پردازند و بر 
این باورند که  با شفافیت  مالی، می توان جلو 
ریخت وپاش های بی اندازه فوتبال را گرفت؛ اما 

موضوع  مطرح، این است که چرا همه تنها روی 
شفافیت مالی حوزه فوتبال تمرکز کرده اند و 
چندان پیگیر شفافیت مالی در سایر حوزه ها 
نیستند. بخش  بازرگانی صدا و سیما، یکی از 
همین بخش ها است که سللاالنه میلیارد ها 
تومان از محل فوتبال درآمد دارد و اکنون بر 
سر پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات 
فوتبال حاضر نیسللت رقم واقعی را بپردازد؛ 
چرا درباره شللفافیت های مالی در این زمینه  
کسی پاسللخگو نیسللت؟ عادل فردوسی پور 
مجری برنامه نود همیشه سعی کرده با زبان 
تیز و نگاه نقدانه خللود در برنامه نود حرف ها 
و انتقاداتللی را بیان کند که سللایر مجریان و 
برنامه سللازان تلویزیون از آن طفره می روند 
و همین تیزبینی با چاشللنی شللجاعت، او را 
به یکی از محبوب ترین شخصیت تلویزیونی 
ایران در دو دهه اخیر بدل کرده اسللت. همه 
آن هایی که برنامه نود هفته گذشته را دیدند 
از صراحت لهجه او در خصوص ماجرای کارت 
پایان خدمللت جعلی و اهمال سللازمان های 

عریض و طویل ذی ربط خوشحال شدند.
 اما حتی عادل فردوسی پور هم که سرش برای 
موضوعات جنجالی از این دست درد می کند، 
برنامه اش هیچ اشاره ای به ماجرای حق پخش 
تلویزیونی نکرد و کاما چراغ خاموش از کنار 
آن گذشت؛ ماجرایی که در کنار کارت پایان 

خدمت و ارقام قرارداد، یکی از سه موضوع مهم 
و جنجالی فوتبال ایران را تشکیل می دهد؛ اما 
حتی عادل فردوسللی پور و برنامه نوداش که 
عاقه زیادی به شفاف سللازی مالی در حوزه 
فوتبال دارنللد، از پرداختن به موضوع مهمی 

چون حق پخش طفره رفتند. 
ماجرا از جایی آغاز می شود که سازمان فوتبال 
ایران پس از چند سال خواب، سرانجام به این 
نتیجه می رسد که از پتانسیل های درآمدزایی 
خود استفاده درست کند و یکی از مهم ترین 
منابللع درآمدزایی در فوتبللال، ماجرای حق 
پخش تلویزیونی است که در خیلی  از جاهای 
دنیا تیم ها نزدیک بلله ۶0 درصد هزینه های 

خود را از این طریق تأمین می کنند.
سازمان لیگ ایران نیز پس از  کارشناسی های 
فللراوان و در پایللان قرارداد سلله سللاله حق 
پخش تلویزیونی، رقللم ۱۸0 میلیارد تومان 
در سه سللال را به صدا و سللیما برای پوشش 
تلویزیونی مسابقات فوتبال پیشنهاد داد؛ اما 
فکر می کنید صدا و سللیما به این مسأله چه 

واکنشی نشان داد؟ 
پس از اینکه نزدیک به ده ماه مسئوالن فوتبال 
ایران مصاحبلله  و با صدا و سللیما نامه نگاری 
کردند، سللرانجام مسللئوالن صدا و سیما در 
پاسللخ، رقم 22 میلیارد را برای یک سال  به 
فدراسللیون فوتبال پیشللنهاد دادند؛ رقمی 

که بللا رقم واقعللی اختاف 
فاحشی دارد. این در حالی 
که احتماال صدا و سللیما از 
محل پوشللش مسللابقات 
مختلف فوتبال درآمدهای 
کانی به دسللت مللی آورد 

کلله البتلله این گللزارش این 
درآمد و درآمدهای مشللابه را 

تأیید نمی کند. حتللی برآورد ها 
در خصوص ویللژه  برنامه جام جهانی 

صدا وسللیما درآمد چند ده میلیاردی 
را محاسللبه می کند. همیللن برنامه نود 

با اجرای هفتگللی اش از محل تبلیغات و 
پیامک هایللش احتماال درآمد چشللمگیری 
نصیب صدا سیما می کند و این غیر از تبلیغاتی 
است که برای مسللابقات لیگ بر تر فروخته 
می شللود.اما اکنون بخش های درآمدی صدا 
سللیما به  رغم اینکه از محل این مسللابقات 
درآمد چشللمگیری دارد، حاضر نیست پول 
فوتبللال را با   همان معیارهای شفاف سللازی 
که خود  بر طبللل آن می کوبد پرداخت کند. 
صدا و سللیما هر چند سللال و در آستانه هر 
تورنمنت، بللا برگزاری مراسللمی خودش را  
یار دوازدهم تیم ملی فوتبللال ایران معرفی 
می کند؛ رویللدادی  که عاوه بللر ایجاد یک 
وفاق ملی در کشور برای حمایت از تیم ملی 
درآمللد احتمالی چند میلیللاردی را از محل 
تبلیغات ها برای این سللازمان به همراه دارد. 
تنها کافی است به زمان پخش آگهی ها قبل 
و بعد و حین سه مسابقه ایران در جام جهانی 
توجه کنید تللا متوجه اهمیللت این موضوع 
شللوید. اما مسئوالن این سللازمان به کمک 
انحصار  در این زمینه، حاضر نیستند حق آن 

را پرداخت کنند.
 البد چللون فکر می کننللد به مللدد همین 
انحصار سللازمان فوتبال ایران راهی جز کنار 
آمدن بللا آن را نللدارد، می خواهنللد چنین 
کاری بکننللد. اکنون پرسللش اینجاسللت، 
صدا و سللیمایی کلله برنامه نللود ش، پرچم 

شفافیت در فوتبال را باال برده و در این زمینه 
هم کارهای چشللمگیری انجام داده، تا چه 
میزان شللفاف است؟ سللال ها بود که صدا و 
سللیما ماجرای حق پخللش تلویزیونی را به 
رسمیت نمی شناخت و پس از سال ها با فشار 
AFC و تهدیدهایی که بر فوتبال ایران سایه 
افکنده بود، موافقللت کرد که مبلغللی را به  
 عنوان حق پخللش تلویزیونی پرداخت کند؛

 امللا هملله می دانیللم  رقمللی کلله صللدا و 
سللیماپرداخت می کند با قیمت واقعی حق 
پخش تلویزیونی فوتبال ایران زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. اکنون پرسش اینجاست که صدا و 
سیما در این ماجرا تا چه میزان شفاف است؟

 سال هاسللت  هملله از هزینلله شللدن پول  
بیت المال در فوتبال ابراز نارضایتی می کنیم 
و این در حالی اسللت که فوتبال در همه دنیا 
صنعتی پولسللاز اسللت که به کمک همین 
پتانسیل ها توانسته سودهای کانی  نصیب 
دسللت اندرکارانش بکند. حاال کلله یکی دو 
سال است، مسللئوالن به فکر استقال مالی 
فوتبال افتاده اند و دریافت حق پخش واقعی 
مسللابقات، یکی از راه هایی اسللت که دست 
فوتبال را از جیب دولت کوتاه می کند. اکنون 
با این وضعیت، چللرا برخی از سللازمان ها و 
نهاد ها از پرداختن حقوق طبیعی فوتبال سر 

باز می زنند؟

چگونه فوتبال دستش را از جیب دولت درآورد

بانپرداختن حق پخش، صداوسيما هنوز يار دوازدهم است؟
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ پالک شماره 2/444 واقع در فضل آباد بخش 
پرويز و  فرزند  آقاي سيدحسين كسائي  بنام  ثبتی  پرونده  كه طبق  ثبتي شهرضا  يك 
غيره درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه 
دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك 
مرقوم در روز 1393/6/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذا به 
موجب اين آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطارمی گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
اداره گواهی تقديم دادخواست را  اين  مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به 
ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه 
با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد0 

تاريخ انتشار:1393/05/20 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
مزایده 

با  مزايده ای  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای   240307
شهيد  توليدی  كارخانجات  920639له  كالسه  پرونده  نمايد:  برگزار  زير  مشخصات 
عليه  راد  زنديه  كامران  آقای  با وكالت  احمدی جزمه  با مديريت عاملی كرمعلی  قندی 
1- شركت اخترپالست سپاهان 2- علی اصغر لطفی جبلی 3- مجيد لطفی جبلی همگی به 
نشانی اصفهان-خيابان مير-جنب پل هوايی-شيخ صدوق-پالک237-شركت بهين رزی 
مورد مزايده: 1- قطعه زمينی واقع در اصفهان-خ توحيدميانی-كوچه رسالت كه نبش 
جنوبی كوچه اداره ثبت و نبش شمالی آن آزمايشگاه دی قرار گرفته. شش دانگ قطعه 
واقع  ملك 2784/5  به شماره  است  زمين جنوبی موصوف جنب مجتمع مسکونی رز 
در بخش 5 ثبت اصفهان. مساحت 510/6 مترمربع به نام مالك. ارزش شش دانگ آن 
36/763/200/000 ريال كه نسبت به ميزان مالکيت علی اصغر لطفی جبلی )1/5 دانگ( به 
ارزش 9/190/800/000 ريال است. 2- قطعه زمينی واقع در اصفهان-جاده اصفهان-

شيراز، تقاطع سوم-بعد از پل راه آهن-كوچه هاشمی )كوچه كارخانه يخ صدف(-پالک 
سوم جنوبی-شماره ملك 2248/2121 بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 9700 مترمربع 
به صورت محصور با ديوار بلوک سيمانی و پالستر سيمان به صورت ده قطعه زمين 
 50 زيربنای  با  ساختمانی  با  بندی،  باغچه  مترمربع   970 مساحت  به  كدام  هر  مجزا 
مترمربع و يك انباری با زيربنای 50 مترمربع، دارای چاه آب و لوله كشی به قطعات، برق 
سه فاز كشاورزی. ارزش هر مترمربع 3/000/000 ريال سهم علی اصغر لطفی جبلی و 
مجيد لطفی هر كدام 970 مترمربع و ارزش هر قطعه 2/910/000/000 ريال و ارزش كل 
دو قطعه 5/820/000/000 ريال برآورد می شود. فروش بابت بدهی 18/516/544/281 
شنبه  يك  زمان:  االجراست.  حق  ريال   512/503/964 بدهی  و  خواهان  حق  در  ريال 
93/6/2 ساعت 10صبح.مکان مزايده: اصفهان-خ نيکبخت-دادگستری كل اصفهان-طبقه 
اول-اتاق103-اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبين خريد می توانند 5 
روز قبل از مزايده ضمن هماهنگی با اين اجرا از ملك ياد شده ديدن كرده و با سپردن 
10% ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانك ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شركت كنند. مزايده از قيمت پايه شروع می شود.
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف:9200 مدير اجرای احکام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده اموال منقول 

دارد جلسه  نظر  دادگاه عمومی-حقوقی اصفهان در  احکام شعبه 15  اجرای   240579
سيد  عليه  فرد  باطنی  مهدی  له  539/91/ج15  اجرايی  كالسه  خصوص  در  مزايده ای 
بابت  ريال   7/689/024/390 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  باطنی  مهدی  سيد  و  باطنی  رسول 
اصل خواسته و هزينه های دادرسی و اجرايی و مبلغ 162/500/000 ريال حق االجرای 
دولتی در روز پنج شنبه تاريخ 93/6/6 ساعت 8/30 صبح در محل اين اجرا دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 345 جهت فروش اموال – مال توقيفی زير كه توسط 
كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 750/000/000 تومان ارزيابی گرديده و نظريه وی 
 مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. لذا طالبين خريد می توانند 5 روز
اشترجان-نبش خيابان سوم  نشانی: اصفهان-منطقه صنعتی  به  مزايده  از جلسه  قبل 
با سپردن %10  بازديد و  از آن  اموال مراجعه و  نانون پاک پرشيا نزد حافظ  شركت 
قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزايده 
شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی 
بر عهده محکوم عليه می باشد. ليست اموال-مال موضوع مزايده: 1( خالصه وضعيت 
موجود واحد توليدی: 1- واحد توليدی »شركت نانو پاک پرشيا« با پروانه بهره برداری 
104/36318/1326726 از تاريخ 87/9/13 در زمينه توليد 8 نوع محصوالت مختلف در 
زمينه »نانو« مجوز رسمی دارد كه فتوكپی مصدق آن به ضميمه است. 2- محصوالت 
توليدی اين شركت از لحاظ مراتب علمی مورد تاييد »دانشگاه علوم پزشکی« اصفهان 
تحت نامه 12/84/15/25767پ-87/11/12 می باشد. فتوكپی مصدق سند فوق به ضميمه 
مالحظه می شود. 3- ساير موارد قانونی داد و ستد و فروش شركت فوق از قبيل داشتن 
كد اقتصادی )به شماره: 411337915168( و صورت وضعيت های گردش مالی موجود 
می باشد. نظريه كارشناسی: با توجه به انحصار توليد محصوالت »نانو« در زمينه های 
مختلف كه در اختيار اين شركت است و انحصار مالکيت دانش فنی اين محصوالت و 
حجم و مقدار مشاهده شده محصوالت فوق كه منحصر است و ارزش واحد )ليتری( 
آن لذا مواد »نانو« توليدی كه تصاوير آن مالحظه می شود بالغ 750/000/000 تومان 
علت  به  است  ممکن  فوق  كاالی  دارد.  كااليی  ارزش  تومان(  ميليون  پنجاه  و  )هفتصد 
عدم شناخت بازار از آن ارزش »آنی« ذكر شده را نداشته باشد ولی از نظر محتوی 
فی نفسه ارزش فوق را دارا می باشد. م الف:10552مدير اجرای احکام شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده مال غیر منقول

 9209980351001291 پرونده:  شماره  نامه:9310110372000657  شماره   240580
شماره بايگانی شعبه:920626 اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 626/92ج10 خواسته آقای 
 اسماعيل فانيان به طرفيت آقای محمد و خانمها نازنين و زهرا فانيان مبنی بر فروش 6 دانگ
شهيد  كاوه-كوچه  خيابان  در  واقع  اصفهان   2 بخش   7319 ثبتی  پالک  مشاعی  ملك 
حسن رضازاده-كوچه شهيد ربانی-بن بست ايمان-پالک70-كدپستی 81386-85713 
كه توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/750/000/000 ريال ارزيابی و نظريه 
وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده در روز يك شنبه مورخ 93/6/2 از ساعت 
8 تا 9 صبح در محل اين اجرا )اتاق 224 طبقه دوم دادگستری شهيد نيکبخت( برگزار 
نمايد طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده می توانند با مراجعه به آدرس فوق از 
آن بازديد و با توديع 10% قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. توضيح اينکه: حسب نظر كارشناس ملك فوق 
يك باب منزل مسکونی به مساحت 315 مترمربع عرصه شمااًل به بن بست، شرقًا به 
بن بست، جنوبًا به بن بست، غربًا به پالک )كه با توجه به جوابيه استعالم شهرداری از 
اضالع شمال،شرق و جنوب دارای 62 مترمربع عقب نشينی می باشد باقی مانده پس از 
رعايت عقب نشينی 253 مترمربع می باشد( و حدود 200 مترمربع اعيانی مشتمل بر يك 
طبقه با ديوارهای خشت و گلی و سقفای تيرچوبی و گنبدی )طاق چشمه(، بدنه ها گچ و 
نقاشی، كفها سيمان، دربها و پنجره های خارجی پروفيل، نمای خارجی سيمان تگرگی، 
بدنه آشپزخانه گچ و كف موزاييك، بدنه سرويسهای بهداشتی كاشی و كف سراميك، 
سيستم گرمايش بخاری و آبگرمکن و سرمايش كولر و دارای انشعابات آب،برق و گاز 

می باشد كه به ارزش 4/750/000/000 ريال برآورد قيمت گرديده است. م الف:10551 
مدير اجرای احکام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده مال غیرمنقول
 8809980350700534 پرونده:  شماره  نامه:9310110371700429  شماره   240581
شماره بايگانی شعبه: 890074 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده ای در خصوص كالسه 890074ج ح/7 له داريوش برنا بلداجی عليهم 
محسن عباسی و محمد صابری با وكالت سعيد حاج هاشمی و سيد فريدالدين افضل 
كه  اجرا  هزينه های  و همچنين  تاديه  تاخير  بابت  ريال  مطالبه 117/480/000  بر  مبنی 
پس از مزايده تعيين می شود در روز چهارشنبه مورخ 1393/06/05 از ساعت 9 الی 
10 صبح در محل اين اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری كل اصفهان جهت فروش 1/76 
اصفهان  نشانی  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   15190/12759 ثبتی  پالک  حبه   36 از  حبه 
خ جی-خ خواجه عميد-خ بهارستان-بهارستان6-پ396 می باشد كه توسط كارشناس 
رسمی دادگستری اصفهان ارزش كل 36 حبه را 2/400/000/000 ريال ارزيابی گرديده. 
متناسبًا ارزش 1/76 حبه آن به مبلغ مطالبه می باشد. در مزايده فوق مقدار 1/76 حبه به 
فروش می رسد.ضمنًا نظريه كارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نمايد لذا 
طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ملك مربوطه مراجعه و از 
آن بازديد و با توديع 10 درصد قيمت كارشناسی يعنی به مبلغ 11/748/000 ريال در 
مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف 
موضوع مزايده: ملك مزبور كه اوصاف آن اعم از نشانی و شماره پالک آن ذكر شده 
طبق استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک 3 دانگ آن )36 حبه( در مالکيت خانم صغری 
از طريق  به  اخذ محکوم  ثالث( جهت  نامبرده )شخص  كه  عبدا... می باشد  فرزند  ذلقی 

مزايده به اين اجرا معرفی نموده و بنابراين 1/76 حبه از 36 حبه )سه دانگ( سهم وی 
به فروش می رسد ملك مزبور به عرصه مساحت 200 مترمربع دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد. م الف:10550 مدير اجرای احکام شعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
240582 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
به  علی  فرزند  گلی  بااليی  اكبر  آقای  عليه  و  آبی  چرخ  زهرا  خانم  له  ح/4  341/92ش 
آدرس هشت بهشت شرقی-اتوبان صيادشيرازی-كوی ابوذر-پالک117 بابت محکوم 
به و هزينه های اجرايی به مبلغ 8/118/871/500 ريال اموال توقيفی به شرح يك قطعه 
زمين باير كه به تازگی محصول نهال دسته بيل از آن برداشت گرديده و مقدار حدود 
چهل مترمربع درون گذر قرار دارد و در حال حاضر به مساحت 110 مترمربع توسط 
محکوم له و مساح محلی و احدی از همسايگان مجاور قرينه زمين معرفی گرديده و طی 
مبايعه نامه مورخ 85/6/3 توسط آقای اصغر احمدی به محکوم عليه واگذار گرديده و 
به جهت عدم حصاركشی و پی كشی بدوا احد از تصرف به شرح مبايعه نامه و تطابق 
محل وقوع ملك با حدود شمااًل به كوچه شش متری احداثی به طول 7/33 متر شرقًا به 
 كوچه شش متری احداثی به طول 15 متر جنوبًا به كوچه احداثی از محور جوی 7 متری

به طول 7/33 متر و غربًا به زمين خانم شمسی جان به طول 15 متر خريداری شده 
اينکه زمين  به  نهايت  نامه شماره 52-92/3/25 دهياری دستجای  به  با توجه  است و 
مزبور در سطح هادی بازنگری شده و در كاربری باغات روستا قرار دارد و مقدار 35 
الی 40 متر زمين نيز در طرح گذر واقع شده لذا با توجه به كاشت محصول و برداشت 
به شرح فوق زمين كشاورزی و  نامه دهياری  آن و مجاورت زمينهای كشاورزی و 
ارزيابی گرديده  ريال  مبلغ 20/900/000  به  دادگستری  نظريه كارشناس رسمی  طبق 
است كه مورد تعرض هيچ يك از طرفين قرار نگرفته است لذا در نظر دارد در مورخ 
93/6/2 در ساعت 10-9 صبح جلسه مزايده ای برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه 
شماره  به  پايه  قيمت  درصد   10 مبلغ  واريز  با  می توانند  مزايده  روز  از  قبل  روز   5
حساب 21713502050001 و ارائه آن به اجرای احکام می توانند از اموال مورد مزايده 
بود. م الف:10548  خواهد  مزايده  برنده  مبلغ  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند   بازديد 

مدير اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 92/10/30 حوزه  تاريخ  رای شماره 1728  به موجب  158 كالسه:1157/92ش13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه فرشاد كالنتر 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 102/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
سفته 92/5/30 لغايت زمان اجرای حکم در حق محکوم له اكبر صدقی دهنوی به نشانی 
ماده  دولتی.  عشر  نيم  و  بانی-پالک117  جهان  الدوله-كوچه57-كوچه  اصفهان-ركن 
34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد. 
م الف:9155 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
32 شورای  93/2/15 شعبه  تاريخ   192 رای شماره  موجب  به  كالسه:1975/93   159
حاجی  مصطفی  عليه  محکوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  آهنگر  ميرزاد 
و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   190/000 و  اصل خواسته  بابت  ريال   2/300/000 مبلغ 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 91/7/4 تا تاريخ اجرای حکم به انضمام نيم عشر دولتی. 
زينبيه-پل سودان- خ  نشانی  به  فرزند جواد  عليرضا نصيری  له:  مشخصات محکوم 
فرش محمد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، 
ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  عليه  محکوم 
استيفاء محکوم  و  اجرای حکم  كه  كند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد. م الف:9662 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده 101

 9001704/2 پرونده:  بايگانی  شماره  پرونده:9000400200400632/1  شماره   160
پرونده   101 ماده  اخطاريه  ابالغ  آگهی   139305102004001044 ابالغيه:  شماره 
ساكن  اصفهان  گستر  كارتن  توليد  شركت  پرونده  بدهکار  به  بدينوسيله   9001704

مورد  فوق  نشانی  مربوطه  مامور  گزارش  برابر  كه  جی  صنعتی  اصفهان-منطقه 
شناسايی واقع نگرديده ابالغ ميگردد كه طبق تقاضای بستانکار بانك پارسيان مورد 
در بخش 18 اصفهان موضوع  واقع  به شماره 35/1832  ثبتی  وثيقه، ششدانگ پالک 
مينا  به  متعلق  اصفهان   146 شماره  دفترخانه  تنظيمی   1386/4/28-8245 رهنی  سند 
طبق  است  گرفته  قرار  رهن  در  گستر  كارتن  توليد  طلب شركت  مقابل  در  كه  قلجائی 
ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 7/555/000/000 ريال ارزيابی گرديده لذا 
برابر ماده 101 آيين نامه اجرايی بدينوسيله به شمار اخطار ميشود ظرف مدت 5 روز 
از تاريخ درج آگهی بايد كتبًا اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد 
ارزياب مجدد به مبلغ 7/500/000 ريال به اداره اجرا تسليم داريد در صورتيکه به ترتيب 
مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابی قطعی و به همان قيمت آگهی خواهد شد. م الف:9604 

امينی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9009983720300452 پرونده:  شماره   9310100350702241 ابالغيه:  شماره   161
بايگانی: 910012 خواهانها اكرم شاهپری و حسين شاهپری دادخواستی به  شماره 

طرفيت خواندگان بانك صنعت و معدن سرپرستی اصفهان و اداره ثبت اسناد وامالک 
اصفهان و حسن شاهپری و سهيال جهانگيری و علی آدمی دهکردی و شركت خوب 
سنگ سفيد و اداره ثبت شركتها به خواسته ابطال وكالتنامه تقديم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان 
ثبت گرديده كه  به كالسه 9009983720300452  ارجاع و  اتاق 311  اصفهان طبقه 3 
 وقت رسيدگی آن 1393/09/12 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9215 هاشمی منشی شعبه هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350500449 پرونده:  شماره   9310100350501888 ابالغيه:  شماره   162
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  صالحی  محمدرضا  خواهان  بايگانی:930486  شماره 
حسين محبی اشنی به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت و مطالبه 
وجه چك و مطالبه وجه سه فقره سفته تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
يك اتاق 105 ارجاع و به كالسه 9309980350500449 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 

آن 1393/08/10 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  ميشود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9214 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350501448 پرونده:  شماره   9310100350501887 ابالغيه:  شماره   163
شماره بايگانی: 921549 خواهان عبدا... تقی محمدی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
دادگاههای  تقديم  سهم  تحويل  به  الزام  خواسته  به  كاشی  اصغر  و  مطاع  مرتضی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه يك اتاق 105 ارجاع و به كالسه 9209980350501448 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/08/10 و ساعت 12:00 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يکی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9213 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
164 شماره ابالغيه: 9310100350501895شماره پرونده: 920998035050138 شماره 
بايگانی: 921471 خواهان بانك پارسيان با مديريت عاملی آقای علی سليمانی شايسته 
دادخواستی به طرفيت خواندگان غالمعباس صابريان و احمد صفاپور و مرتضی قديری 
به خواسته تامين خواسته و مطالبه طلب تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980350501381 كالسه  به  و  ارجاع   105 اتاق  يك  طبقه 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعيين شده   08:30 و ساعت   1393/08/17 آن  رسيدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
دادگاه  پنجم  شعبه  الف:9212  گردد.م  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   و 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

165 چون خانم طحانی فرزند رضا شکايتی عليه آقای محمد احمدی مبنی بر ترک انفاق 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930393 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز 
1393/9/23 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا 
 حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های
آيد جهت  می  بعمل  دعوت  مذكور  متهم  از  و  ميشود  نشر  و  طبع  محلی  كثيراالنتشار 
ابالغ شده  رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
دادگاه   104 شعبه  الف:9805  م  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و   تلقی 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980358201494 پرونده:  شماره   9310100352901767 ابالغيه:  شماره   166
شماره بايگانی: 930475 شاكی محمدرضا فتحيان فرزند حسن شکايتی مبنی بر گزارش 
خالف واقع به طرفيت آقای علی رفيعی دولت آبادی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980358201494 كالسه  به  و  ارجاع   337 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/05 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و شکايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی 
آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده پس  آگهی ميشود  كثيراالنتشار  ازجرايد 
الف:10374  گردد.م  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه   به 

سليمانی مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

167 در خصوص پرونده كالسه 583/93 خواهان آقای علی عربلو دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه سه فقره چك به طرفيت آقای محسن زين العابدين زاده تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/1 ساعت 10/30صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
حقوقی   14 شعبه  الف:10535  م  ميشود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده   ابالغ 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980365801041 پرونده:  شماره   9310100353401947 ابالغيه:  شماره   168
مهدی  آقای  عليه  شکايتی  ابراهيمی  محبوبه  خانم  شاكی   930301 بايگانی:  شماره 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  انفاق  ترک  خواسته  به  ابراهيمی 
كه جهت رسيدگی به شعبه 108 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
دوم اتاق 258 ارجاع و به كالسه 9209980365801041 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1393/06/29 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  ميشود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:10358 شعبه 108 دادگاه عمومی كيفری 

شهرستان اصفهان
احضار متهم

 9209980362602012 پرونده:  شماره   9310100354602326 ابالغيه:  شماره   169
شماره بايگانی شعبه: 921639 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9209980362602012 برای محسن دهقانی به اتهام خيانت در امانت تقاضای 
كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 
1393/06/22 ساعت 11:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المکان بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
بديهی است در صورت عدم حضور  دادگاه حاضر گردد  انتسابی در وقت مقرر در 
120دادگاه  الف:10280 شعبه  م  آمد.  خواهد  عمل  به  غيابی  رسيدگی  مقررات  مطابق 

عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار 

170 شماره درخواست: 9310460352800078 شماره پرونده: 9309980365700323 
شماره بايگانی: 930601 چون آقای مرتضی اسکندری شکايتی عليه علی شاهمندی مبنی 
بر ضرب و جرح-تخريب-فحاشی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930601ک102 
اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز يکشنبه 93/06/16 ساعت 10/00 صبح تعيين 
شده است. نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آيين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
ميشود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
مقتضی  دادگاه تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  در صورت عدم حضور  و  شود 
اتخاذ خواهد نمود.م الف:10357 شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
171 در خصوص پرونده كالسه 517/93 خواهان الهه مرادمند با وكالت مرجان احمدی 
نژاد دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفيت احمد حاجی بنده تقديم نموده 
با  است  گرديده  تعيين  9/30صبح  ساعت   93/6/15 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين 
اختالف  2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
 رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:10708 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980358201494 پرونده:  شماره   9310100352901768 ابالغيه:  شماره   172
شماره بايگانی: 930475 شاكی محمدرضا فتحيان فرزند حسن شکايتی مبنی بر گزارش 
خالف واقع به طرفيت آقای ابراهيم تاجمير رياحی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980358201494 كالسه  به  و  ارجاع   337 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/05 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و شکايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی 
آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده پس  آگهی ميشود  كثيراالنتشار  ازجرايد 
الف:10373  گردد.م  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه   به 

سليمانی مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 8909980358301166 پرونده:  شماره   9310100354602331 ابالغيه:  شماره   173
شماره بايگانی شعبه: 921123 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 8909980358301166 برای سياوش ژاله يار و غالمرضا عليدوستی و هوشنگ 
اسماعيلی نيا و مصطفی امينی به اتهام عضويت در شركتهای هرمی به منظور اخالل در 
نظام اقتصادی كشور تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/07/15 ساعت 09:00 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر 

تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:10279 

نشی شعبه 120 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

174 در خصوص پرونده كالسه 104/93 خواهان محمودرضا اعتزازيان دادخواستی 
مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم 
سند انتقال يکدستگاه خودرو جی ال ايکس به شماره انتظامی 243د17ايران13 با احتساب 
به طرفيت  به 10/000/000 ريال  قانونی وارده و هزينه دادرسی مقوم  كليه خسارات 
تقديم نموده است وقت  امينی 3- محترم مهدوی قهساره  اكبر  ابراهيم استکی 2-   -1
رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/7/8 ساعت 3/30عصر تعيين گرديده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان خوراسگان انتهای خيابان مسجدعلی 
روبروی دانشگاه پيام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.
شهرستان  اختالف  حل  شورای  سه  شماره  مجتمع  حقوقی   35 شعبه  الف:10234  م 

اصفهان 
احضار

175 چون آقای حميدرضا عليمرادی فرزند محمدرضا شکايتی عليه آقای محمد مهرابی 
مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930436ک103 
اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه 1393/7/2 ساعت 9:30 صبح تعيين 
شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر ميشود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:10579 شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار 

176 نظر به اينکه احد نامدار اردكانی فرزند محمدعلی در پرونده كالسه 921649ب14 
به اتهام سرقت پرايد و وسايل داخل آن و فروش مال غير )فروش پرايد مسروقه( از 
محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب  تحت  بازپرسی  اين  طرف 
دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  وسيله  بدين  است  نگريده  ممکن  او  اقامت 
مدت  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
يکماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره 5 اصفهان واقع در خ شريعتی ساختمان شماره 2 دادگستری جهت پاسخگويی 
انتشار  تاريخ  از  يکماه  از  اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
دادسرای   14 شعبه  بازپرس  طاليی  الف:10961  آمد.م  خواهد  به  قانونی  اقدام   آگهی 

عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

177 نظر به اينکه آقای جهانگير عمرانی فرزند محمد شفيع به اتهام كالهبرداری حسب 
كالسه  پرونده  در  دادسرا  اين  طرف  از  عباس  فرزند  رجب  داعی  احمد  آقای  شکايت 
930503 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده 
آگهی  انتشار  تاريخ  از  يکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب 
خويش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   32 شعبه  در 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.ضمنًا هزينه نشر آگهی به عهده دادگستری استان اصفهان ميباشد. 

م الف:10356 شعبه 32دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

نحو  به  خارجی  اتباع  كارگيری  به  اتهام  به  نيازی  محمدتقی  آقای  اينکه  به  نظر   178
در  دادسرا  اين  طرف  از  اجتماعی  امور  و  كار  تعاون  اداره  شکايت  حسب  غيرمجاز 
پرونده كالسه 921795 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار 
آگهی در شعبه 32 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.ضمنًا هزينه نشر آگهی به عهده دادگستری استان اصفهان ميباشد. 

م الف:10580 شعبه 32دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

صنم  وكالت  با  شناس  حق  آمنه  خواهان   627-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   179
پرديس روشن دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته و هزينه دادرسی و غيره به طرفيت 
مهسا مختاری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/15 ساعت 10صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
ابتدای  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10513 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

ضمير  روشن  اصغر  خواهان  708/93ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   180
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت امين طوطيان راننده اتومبيل پرايد تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/6/18 ساعت 8/30 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10516 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

181 چون جهادكشاورزی شهرستان اصفهان شکايتی عليه آقای منصور منوری مبنی 
بر تغيير كاربری اراضی زراعی به ميزان 66 مترمربع مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالسه 921425ک112 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 93/6/30 ساعت 9:30 صبح 
تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
اتخاذ  دادگاه تصميم مقتضی  تلقی و  ابالغ شده  و در صورت عدم حضور احضاريه 

خواهد نمود. م الف:10619 شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

182 نظر به اينکه آقای محمود قاسمی به اتهام خيانت در امانت حسب شکايت  آقای 
عبدالحميد كبيری فرزند مرتضی از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 921988 تحت 
نگرديده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
در شعبه  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور 
حاضر  خويش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   29
قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شود 
دادسرای  دو  شماره  مجتمع  دادياری   29 شعبه  شد.م الف:10620  خواهد   معمول 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار

مبنی  خوانساری  مجيد  آقای  عليه  شکايتی  علی  فرزند  تركان  رضا  آقای  چون   183
دادگاه  اين  به كالسه 930306ک112  امانت مطرح نموده كه پرونده آن  بر خيانت در 
متهم  اينکه  به  نظر  تعيين شده  9:30 صبح  93/6/22 ساعت  برای  وقت رسيدگی  ثبت 
مجهول المکان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسيدگی  جهت  می آيد  بعمل 
م الف:10621  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

184 در خصوص پرونده كالسه 691/93 خواهان محمدرضا طيبی جبلی دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقديم  صفرزاده  سمانه  طرفيت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
توجه  با  است  گرديده  تعيين  يك شنبه مورخ 93/6/16 ساعت 12  برای روز  رسيدگی 
آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
داريد  معارفی  چنانچه شهود  می شود.ضمنًا  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  ابالغ شده 
حقوقی   12 شعبه  نماييد.م الف:10718  حاضر  جلسه  در  ملی  كارت  با  رسيدگی   روز 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



 امام صادق )ع( :
 غیبت ،حس��نات را از بین می ب��رد همان طور که 

مزیت و تاثیر مخلوط شیرآتش هیزم را از بین می برد.
و سویا در عضله سازی 2138
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انتظاره��ا ب��ه 
سر رسید و شورلت 

ک��وروت Z06 2015 در 
اتوشوی بین المللی آمریکای شمالی در دیترویت رونمایی 
شد. این خودرو که نیرومندترین شورلت کوروت در پیست 
مسابقه است، با جالل و شکوه هر چه تمام به نمایش درآمد و 

دست آخر هم مدل های مختلف آن معرفی شدند.
 از ویژگی ه��ای جدید Z06 می توان به موت��ور 6.2 لیتری 
LT4، 8 سیلندر و V ش��کل مجهز به سوپرشارژر با تزریق 
مس��تقیم آن اش��اره کرد که قادر به تولید 625 اسب بخار 

قدرت و 861 نیوتن متر گش��تاور است. دو 
گزینه برای جعبه دن��ده درنظر گرفته 
شده؛ یک جعبه دنده دستی 7 سرعته 
و یک جعبه دنده اتوماتیک 8 سرعته 
کامال جدید با پدال ه��ای تعویض 
دن��ده روی فرم��ان ب��رای کنترل 
دستی که به منظور ارتقای عملکرد 
و مصرف س��وخت طراحی شده است. 
همچنین یک پکیج عملک��ردی و متمرکز بر 
مسابقه نیز به نام Z07 ارائه می شود که از آیرودینامیک 
باالت��ری برخ��وردار اس��ت و از الس��تیک های میش��لن 
سوپراسپرت و روتور ترمزهای کربن سرامیک-ماتریکس 
 Z06 برمبو سود می جوید.طراحی خارجی مسحورکننده
همچنین شامل ویژگی هایی چون جلوپنجره منحصربفرد 
با خروجی های هوای عریض تر جلوپنجره و دریچه بزرگ تر 
روی کاپ��وت ب��ا هواکش های خن��ک کننده ترمز اس��ت 
 که مانند دیفی��وزر عمل می کنن��د. عالوه برای��ن عناصر

 خنک کننده دیگری نظیر دریچه های هوای بزرگ تر روی 
گلگیر جلو و تیغه های هوا در ورودی های هوای گلگیرهای 
عقب وجود دارند.درون کابین اس��تفاده از مواد درجه یک 
حرف اول را می زند. ناپا، چرم، آلومینیوم، فیبرکربن و جیر 
همگی به کار گرفته ش��ده اند تا یک کابی��ن راحت، لوکس 
و در عین حال اسپرت برای سرنش��ینان به وجود آورند. از 
نکات قابل توجه طراحی داخلی می توان به فرمان ته صاف 
کابین اشاره کرد. دو گزینه GT و اسپرت مسابقه ای برای 
صندلی ها در نظر گرفته شده است. کوروت جدید با استفاده 
از مواد سبک وزن ساخته شده اس��ت و از فناوری های برتر 
رانندگی مانند سیس��تم تعلیق ن��وع SLA در جلو و عقب 
بهره می برد که به طور خاص برای باال بردن سطح عملکرد 
کالیبره شده است. در مرحله بعد کمک فنرهای نسل سوم 
مغناطیسی به صورت استاندارد روی این مدل قرار می گیرد.

انتظار می رود این مدل در سال 1394/2015 به بازار بیاید. 
اطالعات مربوط ب��ه عملکرد و قیمت آن س��ال آینده ارائه 

می شود.

مطالعات متع��دد دانش��مندان در قبل نش��ان شورلت کوروت Z06 ، آن سوی مرز انتظار
داده اند با توجه به نوع پروتئین شیر ورزشکاران 
پ��س از تمرین بای��د حتما ش��یر بخورن��د زیرا 
پروتئی��ن ج��ذب می ش��ود و به س��رعت تولید 
عضالت برآمده می کند؛ ش��یر دارای پروتئین با 
کیفیت باال، ویتامین ها، کازئین، آب پنیر، لوسین 
یک اس��ید آمینه ومواد معدنی ضروری است که 
در سالمت انسان اثر می گذارد و تمام این مواد در 

عضله سازی نیز کمک می کنند.
آب پنیر سرم یا قسمت مایع شیر است؛ زمانی که 
شیر بریده می ش��ود به دو بخش مایع و تکه های 
جامد تبدیل می ش��ود که به اصطالح همان آب 
ماس��ت و یا پنیر می گویند و دارای بس��یاری از 
گروه مواد آلی اس��ت؛ مواد معدن��ی و همچنین 
بس��یاری از ویتامین های گروه B، انواع اسیدها، 
اس��ید الکتیک و برخی پروتئین ها در این ماده 
وجود دارد.ماده ای با چنین خواص درمانی کمتر 
در طبیعت یافت می شود؛ و این امالح به قدری 
برای برخی از اف��راد نیازمند مانند س��المندان 
حیاتی است که با مصرف آن بسیاری از مشکالت 

و بیماری های آن ها برطرف خواهد شد.
خواص درمانی این ماده عبارت اس�ت 

از:
هضم غذا، یبوس��ت، کاه��ش دهن��ده وزن، از 
بین برنده س��لولیت، پایین آورنده چربی خون، 
تنظیم کننده قن��د خون، تنظیم کننده فش��ار 
خون باال، بهترین مکمل غذایی برای ورزشکاران 
و س��المندان، رشد و تقویت اس��تخوان ، تقویت 
سیستم ایمنی بدن دفع سنگ کلیه، دفع سنگ 

صفرا و درمانگر تورم مفاصل دست و پا است.
تحقیقات  نشان دادهاست  مخلوط شیر و سویا 
دارای دو مزیت اس��ت: افزایش اسیدهای آمینه 
که جذب بدن می شوند و برای رشد عضالت مهم 
اس��ت و در همان زمان مانع تنزل پروتئین های 
عضله می ش��ود که به نفع عضل��ه و بازیافت آن 
است.اما توجه داشته باش��ید بافت عضله قبل از 
ورزش و 5 ساعت پس از ورزش صورت می گیرد 
و می توان یک لیوان شیر و سویا قبل از ورزش و 

یک لیوان پس از ورزش نوشید.

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

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

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

وصیت زیبای الکساندر !!
 پادش��اه ب��زرگ یون��ان، الکس��اندر، پ��س از تس��خیر کردن 
حکومت های پادشاهی بسیار، در حال بازگشت به وطن خود 

بود. در بین راه، بیمار شد و به مدت چند ماه بستری گردید.
 ب��ا نزدی��ک ش��دن م��رگ، الکس��اندر دریاف��ت ک��ه چقدر 
پیروزی هایش، سپاه بزرگش، شمش��یر تیزش و همه ثروتش 

بی فایده بوده است. او فرمانده هان ارتش را فرا خواند و گفت:
من این دنیا را بزودی ترک خواهم کرد. اما س��ه خواسته دارم. 
لطفاً، خواس��ته هایم را حتماً انج��ام دهید.فرمانده هان ارتش 
درحالی که اش��ک از گونه هایشان سرازیر ش��ده بود موافقت 
کردند که از آخرین خواس��ته های پادشاهشان اطاعت کنند.

الکس��اندر گفت:...  اولین خواس��ته ام این اس��ت که پزشکان 
من باید تابوت��م را به تنهایی حم��ل کنند.ثانی��اً، وقتی تابوتم 
دارد به قبر حمل می گردد ، مس��یر منتهی به قبرستان باید با 
طال، نقره و س��نگ های قیمتی که در خزانه داری جمع آوری 
کرده ام پوش��انده شود.س��ومین و آخرین خواس��ته این است 
که هر دو دس��تم باید بیرون از تابوت آویزان باشد.مردمی که 
آنجا گرد آمده بودند از خواس��ته های عجیب پادش��اه تعجب 
کردند. اما هیچ کس ج��رأت اعتراض نداش��ت. فرمانده مورد 
 عالقه الکساندر دستش را بوس��ید و  روی قلب خود گذاشت و

  گف��ت : پادش��اها، ب��ه ش��ما اطمینان م��ی دهیم ک��ه همه 
 خواس��ته هایتان اجرا خواهد ش��د. ام��ا بگویید چ��را چنین

 خواسته های عجیبی دارید؟ در پاسخ به این پرسش، الکساندر 
نفس عمیقی کشید و گفت:من می خواهم دنیا را آگاه سازم از 
سه درس��ی که تازه یاد گرفته ام. می خواهم پزشکان تابوتم را 
حمل کنند چرا که مردم بفهمندکه هی��چ دکتری نمی تواند 
هیچ کس را  واقعاً شفا دهد. آن ها ضعیف هستند و نمی توانند 
انس��انی را از چنگال های مرگ نجات دهند.بنابراین، نگذارید 
مردم فکر کنند زندگ��ی ابدی دارند.دومین خواس��ته درمورد 
ریختن طال، نقره و جواهرات دیگر در مس��یر راه به قبرستان، 
 این پیام را ب��ه مردم می رس��اند که حتی یک خ��رده طال هم

 نمی توانم با خود ببرم. بگذاری��د مردم بفهمند که دنبال ثروت 
رفتن اتالف وقت محض است.سومین خواسته ام یعنی دستهایم 
بیرون از تابوت باشد، می خواهم مردم بدانند که من با دستان 
 خالی به ای��ن دنیا آمده ام و با دس��تان خالی ای��ن دنیا را ترک 

می کنم.

داستان 

ی��ک گ��روه تحقیقات��ی در 
دانش��گاه فن��اوری ویرجینیا، 
باتری ساخته اند که با شکر کار 
می کند و از نظر چگالی انرژی 
بی همتاست.این پیشرفت قابل 
توجه می تواند جایگزین ارزان 
تر، قابل شارژ و زیست تخریبی 
برای بات��ری های معمولی باش��د.»هی پرس��یوال چانگ«  
استادیار مهندسی سیستم های زیستی در دانشگاه فناوری 
ویرجینیا ، می گوید: ش��کر ماده مطلوبی در طبیعت  از نظر 
ذخیره انرژی است و منطقی است که از این توان طبیعی به 
عنوان یک شیوه دوس��تدار محیط زیست در ساخت باتری 
استفاده کنیم.طی سه س��ال آینده این باتری های جدید بر 
روی برخی تلفن های همراه، و گجت های الکترونیکی بیشمار 

دیگری نصب خواهد شد.

 ه��ر جوان��ی ک��ه بتوان��د
دس��ت های خود را به شاخ  

گاو بزن��د، م��رد می ش��ود.
این رسم س��نتی و قدیمی 
با حض��ور عده بس��یاری از 
نوجوان��ان و جوانان هندی 
و تع��دای گاو ب��ی نهای��ت 
خش��مگین روی می دهد.که تماش��اگران هم شاهدان به 

مردی رسیدن این  نوجوانان چابک خواهند بود.
ای��ن فس��تیوال س��االنه بس��یار خطرن��اک  در ایال��ت 
 تامی��ل ن��ادو وج��ود دارد ک��ه عکس��ی از آن را مش��اهده

 می کنید.
جوانان برای اثبات اینکه محکم شده و به اصطالح مرد شده 

اند باید دستان خود را به شاخ گاو های وحشی بزنند.
این فستیوال تاکنون صدها قربانی گرفته است.

روب��ن س��انتامارتا محق��ق 
امنی��ت اطالعات سیس��تم 
ارتباطی تعریف ش��ده داخل 
هواپیماهای مدرن بر اساس 
ش��بکه داخل��ی وای-ف��ای 
آس��یب پذیر ب��وده و هکرها 
می توانن��د بانف��وذ ب��ه این 
سیستم در هواپیمای در حال پرواز،اخالل جدی ایجاد کنند.

ازآنجایی که تعداد ابزارهایی که از اتصاالت وای-فای استفاده 
می کنند افزایش چشمگیری پیداکرده و سیستم های جدید 
داخل هواپیما نیز بر این اساس توسعه یافته، به همین خاطر 
میزان آسیب پذیری سیستم های متصل رو به افزایش است 
و باید فکری به حال آن کرد.محقق 32 ساله همچنین یادآور 
شد که با به دست گیری سیگنال بی سیم در هواپیمای در حال 

پرواز می توان فرمان بعدی را از این طریق انجام داد.

 باتری های قندی
 در راهند

هندی ها با این کار
 مرد می شوند 

 هک شدن هواپیما
 با وای-فای 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

ش�رکت عمران ش�هر بهارس�تان در نظر دارد خدمات امور ثبتی  پالک های تحت پوش�ش خود را در بهارس�تان از طریق مناقص�ه عمومی به 
ش�رکت های دارای گواهینامه صالحی�ت در زمینه خدم�ات  مربوطه با نظارت منطقه ثبت اس�ناد و امالک جن�وب  اصفهان واگ�ذار نماید . لذا 
متقاضیان م�ی توانند   جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه از تاری�خ 93/05/20لغای�ت 5/23/ 93 در س�اعات اداری به امور قرار دادهای ش�رکت 
عمران بهارس�تان خ الفت  ش�رقی خ امیر کبیر و ی�ا به س�ایتwww.BNT.ir مراجعه نمایند . ضمنا پیش�نهادات می بایس�ت ت�ا پایان وقت 
اداری روز دو ش�نبه مورخ 93/06/03 تحویل دبیر خانه مرکزی ش�رکت عمران ش�ود . کمیسیون مناقصه س�اعت 11 مورخ 93/06/04 در محل 
 سالن جلسات ش�رکت عمران بهارستان تش�کیل و نس�بت به باز گش�ایی پاکات اقدام خواهد ش�د . برای آگاهی بیش�تر با تلفن 36803090 

) امور قرار دادها ( تماس حاصل نمایید . 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 93/14

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت اول 

م الف 11844

مدت پیمان سپرده شرکت در مناقصهمبلغ بر آورد اولیه  ) ریال ( موضوع مناقصهشماره مناقصه 

12 ماه19/300/000 ریال 4/200/000/000انجام خدمات امور ثبتی به صورت حجمی 93/14

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

تاریخ انتشار 93/5/20
مجمع عموم�ی فوق الع�اده نوبت اول ش�رکت تعاونی مص�رف کار کن�ان مخابرات اصفهان در س�اعت 14 روز ش�نبه 
 مورخ�ه 93/6/1 در محل نماز خانه س�اختمان ش�ماره 2 مخاب�رات واق�ع در خیابان چهار ب�اغ باال برگزار می ش�ود.
 از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
 طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون

ضمنا به اطالع میرساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص  غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می  بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ 1393/5/30 در محل شرکت تعاونی مصرف حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند . 

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 
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