
۸ هزارفرصت شغلی برای اصفهانی ها  
جشنواره ملی 
 یوزپلنگ
 در آران و 
بیدگل برگزار 
می شود

با افتتاح ۹۶ طرح تعاونی در هفته تعاون 
نیاز ۶8 هزار دانش آموز 

اصفهانی به سرویس مدرسه 3
کاهش ۵ برابری قدرت 

خرید مردم  اصفهان درزمینه هنر نمایش45
 استعداد خیز است

پرداخت هزینه جراحی ناباروری 
فقط دربیمارستان های دولتی

 قدردانی دفتر رئیس جمهوری 
از مردم بام  ایران

» متن امروز« هنر معاصر را به 
نمایش می گذارد

 حجاج 300 دالر ارز همراه 
دریافت می کنند

پیک های موتوری شناسنامه دار
 می شوند

نا 
ایم

س : 
عک

بهره برداری از فاز دوم تله کابین 
صفه در اصفهان

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان 
گفت: در حال حاضر فاز دوم تله کابین آماده بهره برداری است اما 
به دلیل تأمین ایمنی گردشگران، نرده گذاری و محصور کردن 
ایستگاه قلعه شاه دژ در حال انجام است.پیام جوادیان اظهار کرد: 

عملیات اجرایی فاز دوم تله کابین صفه حدفاصل...

افتتاح 34 پروژه در منطقه 11
3
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 اختصاص ارز به صنعت و تولید
 از شهریور ماه

حسین راغفر از سیاست های خروج از رکود می گوید

شهردار اصفهان  : معاون اول رئیس جمهور اولین مسافر مترو اصفهان است

سیاست های خروج از رکود تورمی در میان اقتصاددانان 
مخالف��ان و موافقانی پیداکرده اس��ت ام��ا حداقل در 
کوتاه مدت بخش مهم��ی از بدنه کارشناس��ی اقتصاد 
ایران اعتقاددارند، خروج از رکود تنها راه نجات اقتصاد 

ایران است.
حسین راغفر اعتقاد دارد دولت یازدهم باید از سرمایه 
اجتماعی اعتماد مردم به درستی استفاده کند. به باور او 

اجرای طرح خروج از رکود درصورتی که به درستی انجام 
نشود، این سرمایه اجتماعی را تحت خطر قرار می دهد.

راغفر در این مورد می گوی��د: »اوالً من درباره این طرح 
نظراتی ک��ه دارم به معن��ای نقد دول��ت و عملکرد آن 
نیست بلکه ارائه پیشنهاد و نظراتی است که فکر می کنم 
می تواند برای اقتصاد کش��ور مفید باشد. مسئله بعدی 

دغدغه من دغدغه اقتصاد، مردم و دولت است...
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دوئل سپاهان و استقالل 
در هفته سوم جام

اولین فینال لیگ برتر در هفته سوم و با بازی سپاهان و 
استقالل رقم خواهد خورد تا این دو تیم مدعی لیگ برتر 
قدرت خود را به رخ یکدیگر بکشند. سپاهان که هفته اول 
و دوم لیگ را مقتدرانه با پیروزی پشت سر گذاشت قصد 

دارد با پیروزی در این بازی به تمام تیم ها...
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نوبت  اول    

 نوبت دوم

آگهی  فروش   
باغی با درختان ميوه به متراژ 300 متر در باغبهادران جاده و ش�مندجان منطقه ويالها اول محله چم 

پائين موركان بفروش ميرسد.
تلفن تماس : 09167778144 رجبی

آگهی  مناقصه عمومی   
شهرداری زرين شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت به اجرای عمليات تكميل آبنمای خيابان 
امام شمالی و خيابان شهداء زرين شهر با اعتبار اوليه 10/000/000/000 
ريال از  طريق مناقصه عموم�ی اقدام نمايد . ل�ذا متقاضيان واجد 
شرايط جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيشتر از 
 تاريخ انتشارتاپايان وقت اداری 93/5/30 به شهرداری زرين  شهر

 مراجعه نمايند.
جواد جمالی  شهردار زرین شهر

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نش�ر آگهی نوبت اول تا پايان س�اعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در 

جدول (
2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيش�تر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه 

فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

»آگهی فراخوان « 
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

200093/6/393/7/1 متر تسمه نقاله سیم دار9206171مناقصه بین المللی1- 

9303487R1مناقصه 2-

حفظ ، نگهداری و بازکاشت فضای سبز سروستان همچنین 
حفظ،نگهداری، سرویس و انجام تعمیرات شبکه آبرسانی 

محدوده مذکور
93/05/3093/6/10

93/6/293/6/19خرید دو ردیف سیم بکسل سوپر پالست9301404مناقصه3-

93/05/2993/6/12خرید یک ردیف پالت آگلو ماشین شماره 92083674مناقصه4-

9301334R1مناقصه5-
تامین و بکار گیری مکانیزم جهت بارگیری، حمل و دفع کلیه 

ضایعات و سایر امور مورد نیاز بهسازی محدوده پیمان 
93/05/2693/6/8

93/6/193/6/8خرید 9 هزار تن ماسه کوارتزیت 3-0 میلیمتر9209080R1مناقصه6-

9208565مناقصه7-
خرید دو ردیف ورق فوالدی استیل و دو ردیف لوله فوالدی 

مانسمان استیل
93/6/1193/6/23

18-93مزایده8-
فروش 8300 عدد تراورس بتنی تیپ پاندرول و حدود 250 تن 

تراورس چوبی ضایعاتی 
93/6/293/6/17

9303651R1شناسایی پیمانکار9-

اجرای عملیات آماده سازی اکلون های زون 4 معدن زغالسنگ 
پروده یک طبس )فاز 3( 

محل دریافت) اسناد مناقصه 9303651
www.esfahansteel.comو ی��ا دفت��ر ام��ور بازرگانی ش��رکت 

زغالسنگ پروده طبس

93/6/493/6/17

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت اول

مناقصه

آگهي مزایده عمومي
تجدید آگهی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر

 س�ازمان رفاه�ی تفريحی ش�هرداری  ش�اهين ش�هر به اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 3599/ش
 م�ورخ  1392/12/1 ش�ورای محت�رم اس�المی ش�هر در نظ�ر دارد اج�ازه به�ره ب�رداری 
 ازي�ک دس�تگاه تلويزي�ون ش�هری و تابل�و پش�ت آن واق�ع در ش�اهين ش�هر - 
 س�ه راه  فردوس�ی  را به مدت 2 س�ال واگذار نمايد . متقاضيان می بايس�تی تا روز س�ه  شنبه 
مورخ 1393/5/28 برای دريافت اسناد مزايده به امور قرار دادهای سازمان واقع در شاهين شهر 
 - خيابان شهيد مطهری ) بهداری ( - فرعی 2شرقی - پالک 40 سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
 شاهين شهر و يا به سايت سازمان www.refahi.shaahinshahr.com و برای تحويل اسناد 
مزايده تا روز چهار شنبه مورخ 1393/5/29  به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.سازمان در رد 

يا قبول يک يا كليه پيشنهاد ها مختار است .

نوبت  دوم



اخبار کوتاهيادداشت

بررسی کمیسیون عمران مجلس 
افزايش امنیت پرواز در کشور

عض��و کمیس��یون عم��ران از   
بررس��ی راه��کاری افزای��ش 
امنیت پ��رواز در کمیس��یون 
متبوع��ش خب��ر داد. مهرداد 
الهوتی نماینده مردم لنگرود و 
عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اس��امی بابیان اینکه 
کمیس��یون عم��ران مجل��س 
همچنان پیگیر علت س��قوط 
هواپیمایی مس��افربری ایران 140 اس��ت، گفت: نمی توانیم 
دس��ت روی دس��ت بگذاریم و منتظ��ر بمانیم که ب��ه دلیل 
بی تدبیری ها، هواپیما س��قوط کند.وی بابیان اینکه تردیدی 
نیست که در س��قوط هواپیمای ایران 140 قصور شده است، 
تصریح کرد: وزیر راه درباره سقوط هواپیما باید به کمیسیون 
عمران پاسخگو باش��د؛ اگر آقایان می گویند مشکل قطعات 
هواپیما دلیل سقوط بوده نیز باید گفت مگر این مشکل با لغو 

تحریم ها در توافق ژنو حل نشده است.
الهوتی بابیان اینکه بهانه های واهی درباره س��قوط هواپیما 
قابل قبول نیس��ت، تأکید کرد: مهم این است که امنیت پرواز 

در ایران باید افزایش یابد؛
 سیدحسن خمینی خطاب 

به دستگاه ديپلماسی:
از حرف و حديث ها نترسید

حجت االس��ام والمس��لمین 
سیدحسن خمینی با اشاره به 
اینکه دستگاه سیاست خارجی 
همچ��ون ی��ک ارت��ش، وقتی 
می توان��د پی��روز باش��د ک��ه 
ریشه هایش در خانه مردم باشد، 
خطاب به مس��ئوالن سیاست 
خارجی گفت: اگر به نتیجه ای 
رس��یدید و تصمی��م گرفتید، 
نترسید. کس��ی که از حرف و حدیث و س��خن و هوچی گری 

می ترسد، شأنیت الزم را ندارد.
نوه امام خمینی در دیدار با وزیر امور خارجه و س��فرای ایران 
در خارج کشور در مراسم تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار 
نظام جمهوری اسامی ایران، افزود:بسیاری از دیپلمات ها در 
ابتدای انقاب چیزی نمی دانستند، حتی شاید زبان کشوری 
را که سفیر آن شده بودند، بلد نبودند اما تیغ بران و توانایی باال 
داشتند، چون مستظهر به یک اندیشه تقویت شده و ملتی به پا 
خواسته بودند. ریشه توانمندی سیاست خارجی در پشتیبانی 
مردم است. بسیار مهم است که مردم کوچه و بازار شما را دعا 
کنند و تاش شما را در راس��تای منافع خودشان بدانند. این 
سرمایه بحمداهلل در وزارت امور خارجه وجود دارد؛ بنابراین 

این را دست کم نگیرید.
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وزیر کشور با اشاره به این که معاونت سیاسی در سایر معاونت ها ادغام نمی شود، گفت: هم اکنون 2
در حال بررسی گزینه ها جهت تعیین مس��ئول برای این معاونت هستیم.عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور حفظ می شود و در هیچ معاونت دیگری 

ادغام نمی شود.
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جمع��ی از مدی��ران و نماین��دگان فعل��ی و ادوار مجلس و 
مدیران اس��تان اصفهان درباره احیای زاینده رود نامه ای به 
رئیس جمهور نوشته و در آن تأکید کردند: مصوبات شورای 
عالی آب برای احیای زاینده رود مغفول مانده است. در این 
نامه خطاب به رییس جمهوری اسامی ایران آمده است: از 
دولت که التزام به قانون را س��رلوحه قرار داده است، انتظار 
می رود به صیانت از حقوق قانونی صاحبان حقابه رودخانه 
زاینده رود و تونل اول کوهرنگ که به تأیید شورای عالی آب 
نیز رسیده اس��ت و حقوق قانونی دارندگان حق اشتراک از 
شبکه های مصوب ملی، متعهد و ملتزم باشد و به رویه های 
خاف قانون بازمانده از دولت های قبل که در اثر آن تعهدات 
و تخصیص های داده شده از آب رودخانه زاینده رود از محل 
تصرف حقا به های قانونی تأمین می شد پایان داده شود.در 
این نامه تأکید شده است: رودخانه زاینده رود طبیعی و آب 
الحاقی تونل اول کوهرنگ به موجب اسناد تاریخی و مصوبه 
شورای عالی آب متعلق به حقا به داران طومار شیخ بهایی، 
س��همابه بران تا مقطع تصویب قانون توزی��ع عادالنه آب و 
حقابه زیس��ت محیطی تاالب بین المللی گاوخونی است.در 
ادامه نامه اعام شده است: دولت تنها اختیاردار آبدهی تونل 
دوم کوهرنگ و تونل چشمه لنگان با مجموع 350 میلیون 
مترمکعب اس��ت.در توضیحی در این زمینه در نامه مذکور 
عنوان شده اس��ت که با بهره برداری از مرحله اول تونل سوم 
کوهرنگ 80 میلیون مترمکعب و ب��ا بهره برداری کامل آن 

250 میلیون مترمکعب به این رقم اضافه خواهد شد.
امضاکنندگان نامه به رئیس جمهوری بابیان اینکه مجموع 

تخصیص ها و تعهدات دولت از آب رودخانه زاینده رود در سه 
استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد بالغ بر یک هزار و 
300 میلیون مترمکعب در سال است، اظهار کرده اند: مقایسه 
این حجم تخصیص ها و تعهدات با 350 میلیون مترمکعب 
حجم منابع آب در اختیار دولت نشان دهنده این واقعیت است 
که دولت برای عمل به تعهدات خود ساالنه با 950 میلیون 
مترمکعب کمبود آب روبرو است.در ادامه نامه تصریح شده 
است: این کمبود با بهره برداری کامل از تونل سوم کوهرنگ 
همچنان حدود 700 میلیون مترمکعب در سال خواهد بود.

مدیران و نمایندگان فعلی و سابق استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه با استقرار دولت یازدهم، امید به اصاح وضعیت موجود 
پدید آمد، اضافه کردند: با تصویب اقدامات 9 ماده ای شورای 
عالی آب مورخ دی ماه پارس��ال راهکارهای مناسبی جهت 
اصاح مدیریت منابع آب زاینده رود تدوین شد اما امروز که 
بیش از هفت ماه از تصویب آن می گذرد عدم اجرا و نقض مفاد 
آن توسط وزارت نیرو، امید به تدبیر برای مقابله با بحران آب 
در حوضه زاینده رود را به یأس تبدیل کرده اس��ت.به گفته 
آن ها، مدیری��ت یکپارچه حوضه زاین��ده رود، جلوگیری از 
بارگذاری جدید در باالدس��ت رودخانه، کنترل برداشت ها، 
تغییر الگوی کش��ت، تعیین حقا به های کشاورزان و حقابه 
زیست محیطی، فرازهایی از مصوبه هستند که مغفول مانده 
است.آن ها با اشاره به اینکه دو طرح اجرای تونل بهشت آباد 
برای تأمین آب شرب اصفهان، یزد وکرمان و تونل گاب دو 
برای انتقال آب شرب تعدادی از شهرها و روستاهای استان 
اصفهان متوقف شده اس��ت، افزودند: این دو طرح در دولت 

دهم در قالب برنامه های مصوب وزارت نیرو با کمک مدیریت 
استان و مبنای ملی شروع ش��د اما در ماه های اخیر توسط 
وزارت نیرو به طور رسمی تعطیل شده است.در این نامه آمده 
است: کاهش حجم تخصیص آب به حوضه آبریز زاینده رود 
از طریق تونل بهشت آباد از یک هزار میلیون به 580 میلیون 
مترمکعب در سال در دولت قبل و کارشکنی ها در اجرای آن 
و دستور توقف عملیات اجرایی تونل بهش��ت آباد در دولت 
فعلی، سرنوش��ت زاینده رود را به مخاطره ج��دی انداخته 
است.در این نامه خطاب به رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 
وضعیت در حوضه آبریز زاینده رود بحرانی است، اعام شده 
است: در این میان درد کشاورزانی که به واسطه تصمیم های 
غلط دولت گذشته و ادامه آن، تمام هستی آن ها به نیستی 
تبدیل شده، مجالی نداده تا به جفایی که به تاالب بین المللی 
گاوخونی شده است و به پیامدهای زیست محیطی فاجعه بار 
آن اندیشیده شود.امضاکنندگان نامه تأکید کرده اند: ادامه 
وضع موجود، فقر و تهیدس��تی جمعی��ت عظیمی از حقابه 
داران و نگرانی های اجتماعی زیادی را به وجود آورده است.

در این نامه همچنین راهکارهایی ب��رای حل بحران آب در 
 حوضه زاینده روداز جمله حمایت از حقوق قانونی و مسلم

 حقابه داران زاینده رود از طریق جلوگیری از برداش��ت های 
غیرقانونی در استان چهارمحال و بختیاری، لغو طرح برداشت 
آب از زاینده رود موس��وم به بن - بروجن، اجرای طرح اولیه 
انتقال آب از سبز کوه و سد چغاخور، تأمین بودجه الزم برای 
تکمیل عملیات اجرایی سد س��وم کوهرنگ پیشنهادشده 
است.امضاکنندگان نامه گفته اند از دیگر راهکارها می توان 
به صدور دس��تور اجرای تونل گاب 2 برای مقابله با کمبود 
آب شرب 14 شهرستان زیرپوشش شبکه آبرسانی اصفهان، 
تسریع در اجرای سد و تونل بهشت آباد و تشکیل ستاد ملی 

احیای حوضه زاینده رود اشاره کرد.
 تعدادی از وزرا و مدیران ارش��د کشوری، اس��تانداران ادوار 
اصفهان، معاونی��ن ادوار اس��تانداری، نماین��دگان ادوار و 
فعلی مجلس ش��ورای اس��امی، فرمانداران ادوار اس��تان 
اصفهان، مدیران اس��بق جه��اد و کش��اورزی، مدیران کل 
صنایع و محیط زیس��ت و منابع طبیعی، ش��هرداران ادوار 
اصفهان، اعضای ش��وراهای ادوار و فعل��ی اصفهان، مدیران 
کل مس��کن و شهرس��ازی، مدیران عامل بانک ها، رؤسای 
سازمان آب منطقه ای، مدیران کل آموزش وپرورش، رؤسای 
کانون کارشناسان، رؤسای هال احمر و مدیران هواپیمایی 
جمهوری اس��امی ایران )هم��ا( از امضاکنن��دگان نامه به 

رئیس جمهوری هستند.

شخصیت های استان درنامه ای به رئیس جمهورخواستار شدند :

اجرای مصوبات شورای عالی آب برای احیا زاینده رود

معاونت سیاسی وزارت کشور ادغام نمی شود

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
 در اصفهان:

 بايد جبهه و ابزار دشمن 
را شناخت

رئیس سازمان تبلیغات اسامی کشور گفت: تخریب 
مساجد فلسطین توسط اسرائیل دلیلی برای مقابله 
آن ها با اسام بوده و دشمنان برای تحقق اهداف خود 
مانع پیشرفت و رشد اسام و فرهنگ اسامی هستند.

حجت االسام و المسلمین سید مهدی خاموشی در 
آیین معارفه و تودیع مدیرکل تبلیغات اسامی استان 
اصفهان با اش��اره به اهمیت موض��وع و فعالیت های 
فرهنگی در کشور، اظهار کرد: انقاب اسامی ناشی 
از فکر منسجم و اگاهانه و مدبرانه امام خمینی )ره( 
است.وی با اشاره به اهمیت شخصیت حضرت امام 
خمینی )ره( افزود: رهبر کبیر انقاب اسامی ایران 
در یک خانواده دینی و در یک مجموعه علوم دینی 
پرورش یافته بودند که تفکر ایشان منجر به تشکیل 
حکومت اسامی شد.رئیس سازمان تبلیغات اسامی 
کشور بیان کرد: حضرت امام )ره(، تشکیل حکومت 
اسامی را مهم ترین معروف در جامعه می دانستند 
که ایجاد تفکر اس��امی و حاکمیت اس��امی اقامه 
معروف در جامعه بوده و مبارزه با طاغوت یک حرکت 
مهم فرهنگی برای تشکیل حکومت اسامی است.

وی با بیان اینکه حض��رت امام خمینی )ره( آموزش 
مفاهیم دین، توحید، خداترس��ی و مع��اد را به ملت 
ایران و ملت ه��ای جه��ان آموخت، تصری��ح کرد: 
مهم ترین بخش توجه رهبر کبی��ر انقاب توجه به 
فرهنگ اس��امی ناب محمدی )ص( بوده اس��ت.

حجت االسام خاموشی علت جنگ ها و حرکت های 
فیزیکی دشمنان را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: 
جریان و اتفاقات فلس��طین به دس��ت اسرائیل یک 
اقدام فرهنگی بود ک��ه آن ها با جعل هویت و گرفتن 
 زمین های مردم در میدان مبارزه با اس��ام حرکت

 می کنند.
وی تخریب مساجد فلسطین توسط اسرائیل را دلیلی 
برای مقابله آن ها با اس��ام دانست و گفت: دشمنان 
برای تحقق اهداف خود مانع پیشرفت و رشد اسام 
و فرهنگ اسامی هس��تند.رئیس سازمان تبلیغات 
اسامی بیان کرد: باید جبهه و ابزار دشمن را شناخت 
و از طرفی جبهه و ظرفیت های کشور برای مقابله با 
دشمنان را شناخت و برای آن برنامه ریزی داشت که 
شناخت جبهه و ابزار دشمن و ظرفیت های کشور باید 

در اتاق فکر مطرح شود. 
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دولت یازدهم تاکنون پنج س��فر اس��تانی به خوزس��تان، 
هرمزگان، سیس��تان و بلوچس��تان، ایام و لرستان انجام 
داده است و در ششمین سفر استانی خود بعد از ماه مبارک 
رمض��ان و در نیم��ه دوم مردادماه، به اس��تان چهارمحال 
و بختیاری س��فر کرد. این سفر با اس��تقبال پرشور مردم 
همراه ش��د و چش��م جهانیان را به خود خیره کرد و مردم 
استان عشق و عاقه خود به مس��ئوالن و دولتمردان نظام 
را به همگان نش��ان دادند. دیدار با قشرهای مختلف مردم 
و صحبت در جمع آنان، دیدار با اندیشمندان، دانشجویان 
و نخب��گان، دیدار با علم��ا و روحانیون، دیدار با عش��ایر و 
روستاییان، شرکت در جلسه با مسئوالن استانی و بازدید از 
طرح ها و پروژه های عمرانی، کلیدواژه مشترک میان تمام 

سفرهای استانی دکتر حسن روحانی بوده است.
 اما نکته مهم و قابل توجهی که ذهن ایسنایی ها را مشغول 
کرد دفتر ریاس��ت جمهوری پس از پایان 5 سفر گذشته 
ب��دون درنگ پیام تقدیر و تش��کر از حضور پرش��ور مردم 
صادر می کرد و حضور مردم را ارج می نهاد اما در این سفر 
پس از گذشت 5 روز، خبری از پیام تقدیر و تشکر از مردم 
نبود تا این مسئله را ایس��نا از معاون سیاسی استانداری و 
مسئول روابط عمومی استانداری پیگیر شد و آن ها نیز از 
عدم ارس��ال پیام ابراز تعجب و بی اطاعی کردند که مقرر 
شد موضوع پیگیری شود. چند ساعت بعد از پیگیری ایسنا 
و در رأس ساعت 16 و 13 دقیقه همین روز 21 مردادماه 
پایگاه اطاع رس��انی دولت dolat.ir که پس از روی کار 
آمدن دولت یازدهم از تب وتاب خود افتاد و جای خود را به 

http://www. پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری
president.ir داد با انتشار پیامی از حضور مردم استان 
چهارمحال و بختیاری در اس��تقبال از ریاس��ت جمهوری 
تش��کر کرد. در این ش��کی نیس��ت که اگ��ر پیگری های 
خبرگزاری ایس��نا نبود ش��اید به این زودی هیچ کس به 
فکر این چنین موضوعی نمی افتاد ام��ا صدور با تأخیر این 
 پیام ب��ر روی خروجی پایگاه دولت س��ؤال برانگیز اس��ت

، این در حالی است که اهتمام و پیگیری مسئوالن استانی 
جای تقدیر دارد. دولت به لطف آگاهی و حمایت های مردم 
نجیب و قهرمان این استان، با اجرای طرح ها و برنامه های 
موردنظر، تاش و همت بیشتر در جهت برآوردن مطالبات 
به حق آنان و گشودن افق های تازه توسعه و رفاه در استان 
خواهد داشت.دفتر رییس جمهوری در پیامی با قدردانی 
از حضور پرشور و اس��تقبال گرم و صمیمانه مردم مؤمن و 
دالور استان چهارمحال و بختیاری از کاروان دولت تدبیر 
و امید، اظهار امیدواری کرد باتدبیر و تاش هر چه بیشتر 
مسئوالن و همکاری و همراهی مردم عزیز، گام های بلندی 

برای توسعه پایدار این خطه حاصلخیز برداشته شود.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، مت��ن کامل پیام 
قدردانی دفتر رییس جمهوری از مردم استان چهارمحال و 

بختیاری به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

استقبال و میزبانی صمیمانه و پرشور مردم مؤمن و دالور 
استان چهارمحال و بختیاری از کاروان دولت تدبیر و امید، 
جلوه دیگری از وحدت، همدلی و اقت��دار روزافزون نظام 

مقدس جمهوری اس��امی ایران را به نمایش گذاش��ت و 
انگیزه ای مضاعف در خدمتگزاری به ملت، آفرید.

مردم خ��وب و عش��ایر غیور ای��ن اقلیم قد برافراش��ته بر 
بلندی های زاگرس، ب��ه برکت فرهنگ اصیل اس��امی و 
ایرانی همواره پاسداران راس��تین میهن به ویژه در دوران 

انق��اب و دف��اع مق��دس 
بوده اند.

تبل��ور اس��تقامت، صف��ا و 
زیبایی طبیع��ت بکر در روح 
مردمان صبور این سرزمین 
نش��انه ای از همراه��ی صلح 
و اعت��دال فطری انس��ان با 
آیات الهی اس��ت که باید در 
حفظ و تقویت آن کوش��ید 
و از دس��تاوردهای غنی آن 
درس ساده زیس��تی، امید و 
نشاط آموخت.دولت به لطف 
آگاه��ی و حمایت های مردم 
نجیب و قهرمان این استان، 
با اجرای طرح ها و برنامه های 
موردنظ��ر، ت��اش و همت 
بیش��تر در جهت ب��رآوردن 

مطالبات به حق آنان و گشودن افق های تازه توسعه و رفاه 
در استان خواهد داشت. ان شاءاهلل.

به پاس حضور پرش��ور و اس��تقبال گرم مردم شریف این 
اس��تان، از خدمتگزاران خود در دولت تدبیر و امید، الزم 
می دانیم از اقشار مختلف مردم، نماینده محترم ولی فقیه، 
ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسامی، خانواده معظم و معزز ش��هدا و ایثارگران، عشایر 
غیور، فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، 
کش��اورزان، کس��به، کارگران، اصحاب پرتاش رس��انه، 
جوانان پرشور و بانشاط، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر 
گروه های سیاس��ی و اجتماعی اس��تان صمیمانه تقدیر و 

تشکر کنیم.
امید اس��ت در س��ایه عنایات الهی، تدبیر و تاش هر چه 
بیشتر مسئوالن و همکاری و همراهی مردم عزیز، گام های 
بلندی برای توسعه پایدار این خطه حاصلخیز برداشته شود 
و تصمیمات و برنامه های دولت چشم انداز روشنی برای این 

استان محقق کند.
دفتر ريیس جمهوری اسالمی ايران

در متعاقب سفر هیات دولت به چهار محال و بختیاری

 قدردانی دفتر رئیس جمهوری از مردم بام  ایران 

پايان پذيرش مسابقات 
ورزشی دانش آموزان 

مع��اون تربیت بدن��ی و س��امت آموزش وپ��رورش 
چهارمحال و بختیاری گفت: پذیرش مرحله اول بیست 
و پنجمین دوره مسابقات ورزش��ی مدارس دخترانه 
کشور با پذیرش 255 ورزش��کار و 186 نفر از عوامل 

اجرایی در شهرکرد به پایان رسید.
 سید هاش��م زمانیان اظهار کرد: پذیرش مرحله اول 
بیس��ت و پنجمین دوره مس��ابقات ورزشی مدارس 

دخترانه کشور در شهرکرد به پایان رسید.
وی افزود: در این دوره از مس��ابقات در مرحله ثبت نام 
500 نفر دانش آم��وز و عوامل اجرای��ی ثبت نام کرده 

بودند که 95 درصد از این ثبت نامی ها محقق شد.

خط کشی 700 کیلومتر از 
راه های چهارمحال و بختیاری

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری از اجرای عملیات خط کش��ی 700 کیلومتر 
از راه های این استان در تابستان سال جاری خبر داد.

ش��هرام ندیمی افزود: برای اجرای عملیات خط کشی 
راه های استان 10 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه 
شده است.وی استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان 
کریدور ارتباطی ش��مال به جنوب کش��ور دانست و 
گفت: این اس��تان دارای 3 ه��زار و 686 کیلومتر راه 
 آسفالته در بزرگراه ها، راه های اصلی، فرعی و روستایی

 است.
ندیمی اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن مسیرها 
و س��خت گذر بودن آن ها اقداماتی نظیر خط کش��ی، 
ش��یارزنی، نصب گاردریل و نصب نیوجرس��ی برای 
افزایش سطح ایمنی و ایمن سازی بیشتر در تابستان 

سال جاری انجام گرفته است.

برداشت بیش از 63 هزار تن 
انگور از باغات استان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری از پیش بینی برداش��ت 63 ه��زار و 613 تن 
انگور در استان خبر داد.س��ید طاهر نوربخش با اشاره 
به سطح زیر کشت این محصول در 5 هزار و 8 هکتار، 
افزود: عملکرد در واحد سطح 12 هزار و 613 کیلوگرم 
در هکتار است. وی با اش��اره به ارقام انگور در استان، 
خاطرنشان کرد: عسگری، س��یاه، قزوینی و یاقوتی از 
ارقام مختلف انگور در استان است.مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان، گفت: بیشترین انگور استان 
به صورت تازه خوری در داخل اس��تان و اس��تان های 
هم جوار مورداستفاده قرار می گیرد و بقیه آن به صورت 

کشمش و آب انگور استفاده می شود.

ثبت نام آزمون سراسر سال ۹3 دانشگاه 
آزاد شهرکرد آغاز شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد 
اسامی واحد ش��هرکرد از 
آغاز ثبت نام آزمون سراسری 
س��ال 93 در این دانشگاه با 
50 رشته تحصیلی خبر داد.

ن��ادر پور ارش��د گفت: ثبت 
نام با آزم��ون و بدون آزمون 
داوطلبان شرکت کننده در 
آزمون سراس��ری سال 93 
در مقاطع کاردانی س��ما، کارشناسی پیوس��ته و ناپیوسته تا یکم 
شهریورماه سال جاری ادامه دارد. وی افزود: هر داوطلب می تواند 
 www.azmoon.org با مراجعه به سایت مرکز آزمون به آدرس
و با تهیه کارت اعتباری، رشته محل های موردنظر خود را انتخاب 

و ثبت نام کند.
پور ارش��د با اش��اره به اینکه در ثبت نام بدون آزمون رش��ته های 
کارشناس��ی هر داوطلب می تواند چن��د گزینه را ب��رای گزینش 
دوره ه��ای بدون آزم��ون انتخاب کن��د، گفت: داوطلب��ان مقطع 
کارشناسی پیوسته می توانند 10 رش��ته محل را از یک مجموعه 

آموزشی با توجه به دفترچه ثبت نام انتخاب کنند.
به گفته وی، داوطلبانی که عاقه مند به ثبت نام در چند مجموعه 
آموزشی هستند می توانند با خرید کارت اعتباری جداگانه به صورت 
آناین و الکترونیکی از س��ایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد نسبت به 

ثبت نام خود در آن مجموعه اقدام کنند.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد شهرکرد خاطرنشان کرد: برای ثبت نام 
در رشته های بدون آزمون هیچ محدودیتی وجود ندارد و مخاطبان 
با هر شغل و س��نی می توانند برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد 
اقدام کنند.پور ارش��د در خصوص داوطلبان مش��مول نیز گفت: 
برای پذیرفته شدگان بدون آزمون مطابق مقررات وظیفه عمومی 
درخواست معافیت تحصیلی صادر خواهد شد که به آن ها این امکان 

را می دهد در رشته محل موردنظر خود ادامه تحصیل دهند.
وی اف��زود: داوطلبان مقط��ع کاردانی می توانند با ی��ک پرینت از 
ثبت نام خود در سایت، از روز شنبه 8 شهریورماه به واحد دانشگاهی 

انتخابی خود مراجعه و نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام کنند.
پور ارش��د در رابطه با انتخاب رش��ته داوطلبان با آزمون دانشگاه 
آزاد گفت: هر داوطل��ب باید با تهیه کارت اعتب��اری که به صورت 
الکترونیکی امکان تهیه آن وجود دارد برای انتخاب رش��ته اقدام 
کند.وی تأکید کرد: هر داوطلب مجاز است با تهیه کارت اعتباری در 
گروه آزمایشی خود هم به صورت تمام وقت و هم به صورت پاره وقت 

به صورت جداگانه انتخاب رشته کند.
پور ارشد خاطرنش��ان کرد: داوطلبان بر اس��اس نمره کل خود و 
عاقه مندی شان می توانند در 20 رشته محل انتخاب رشته کنند.

وی با تأکید بر اینکه در رش��ته های بدون کنکور نی��از به تجانس 
وجود ندارد گفت: متقاضیان تحصیل در آموزش عالی چه در کنکور 
شرکت کرده باشند و چه شرکت نکرده باشند می توانند در گزینش 

بدون آزمون دانشگاه آزاد شرکت کنند.
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تبلور استقامت، 
صفا و زيبايی 

طبیعت بکر در روح 
مردمان صبور اين 
سرزمین نشانه ای 

از همراهی صلح 
و اعتدال فطری 

انسان با آيات الهی 
است که بايد در 

حفظ و تقويت آن 
کوشید



یادداشت
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سی ودومین مسابقات فرهنگی کشور در اصفهان برگزار شد
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در سی ودومی دوره مسابقات فرهنگی ۳۵۰ 
دانش آموز از سراسر کشور برای شرکت در این مسابقات میهمان اصفهان بودند.محمد 
حسن قائدی ها در اختتامیه جشنواره مسابقات فرهنگی که به میزبانی اصفهان برگزار 

شد، اظهار کرد: ۳۵۰ نفر از نخبگان فرهنگی را در این جشنواره همراهی می کردیم.
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شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از پروژه های عمرانی، 
اجتماع��ی و فرهنگی و ورزش��ی منطقه 11 ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به افتتاح بیش از 11۰ پروژه در طی 4 سال 
گذشته در این منطقه از شهرداری اشاره کرد و افزود: تمام 
این پروژه ها با همکاری مردم و توجه و عنایت خداوند منان 

به بهره برداری رسیده است.
سید مرتضی سقاییان نژاد با اش��اره به جمعیت 62 هزار 
نفری در منطقه 11 شهرداری اصفهان نیز گفت: بودجه در 
نظر گرفته شده برای این منطقه در سال جاری ۵۰ میلیارد 
تومان است که همه این بودجه صرف هزینه های جاری و 

عمرانی منطقه خواهد شد.
وی با اش��اره به بهره برداری از ۳4 پروژه در حال حاضر در 
منطقه 11 ش��هرداری اصفهان بیان داشت: این پروژه ها 

با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تمامی پروژه ها به منظور 
تامین آرامش و امنیت اجتماعی در این منطقه از شهرداری 
 انجام شده اس��ت، افزود: مردم بودجه شهرداری را تامین 
می کنند بنابراین اگر کاری در ش��هر انجام می شود تنها 

برای مردم و جلب رضایتمندی آنان است.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال ج��اری در مناط��ق 1۵ گانه 
ش��هرداری اصفهان پروژه ه��ای خوبی به به��ره برداری 
خواهد رس��ید، افزود: پروژه هایی را نیز در مناطق 6،7 و 
12 شهرداری در خصوص کاهش ترافیک سطح شهر در 

دستور کار قرار داده ایم.
سقاییان نژاد در ادامه با اشاره به برگزاری اجالس میراث 
فرهنگی ناملموس در مهر ماه سال جاری در اصفهان افزود: 
این اجالس با حضور نخبگان علمی و فرهنگی بسیاری از 
کشورهای جهان برگزار خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در مهر 
ماه سال جاری نیز گفت: افتتاح اولین خانه بیداری اسالمی 
در اصفهان نیز یکی دیگ��ر از رویدادهای بزرگ فرهنگی 

جهان در اصفهان خواهد بود.
مع�اون اول رئیس جمهور اولین مس�افر مترو 

اصفهان
ش��هردار اصفه��ان در ادامه ب��ا اش��اره به بهره ب��رداری 
از ش��هربازی رویاه��ا و مترو اصفه��ان همزمان با س��فر 

مع��اون اول رئی��س جمه��ور به اصفه��ان بیان داش��ت: 
ای��ن دو پ��روژه با هم��کاری چینی ه��ا در ش��هریور ماه 
 س��ال جاری ب��ه صورت رس��می افتت��اح خواهد ش��د و 
می توان معاون اول رئیس جمهور را اولین مس��افر مترو 

اصفهان دانست.
وی با بیان اینکه پروژه فاز سوم میدان امام علی )ع( شامل 
میدان جلوخان و پارکینگ کمرزرین در دست آزادسازی 
است، افزود: قرار است آزادسازی این فاز در نیمه دوم سال 

با سرعت بیشتری انجام شود.
سقاییان نژاد در ادامه در خصوص آب زاینده رود و بالهایی 
که بر سر این رودخانه امده اس��ت نیز گفت: اگر رودخانه 
زاینده رود را از اصفه��ان جدا کنند گویا تم��دن را از این 
شهر جدا کرده اند.وی اصفهان را در زمینه تقدیم شهدا به 
جمهوری اسالمی در رتبه اول دانست و ادامه داد: اصفهان 
در اج��رای پروژه ها و ط��رح های ش��اخص و در پرداخت 
مالیات در مقام اول اس��ت بنابراین م��ردم اصفهان انتظار 
دارند آبی که حق مردم و مایه حیات اس��ت دچار خدشه 
نشود.شهردار اصفهان اضافه کرد: 12 میلیارد مترمکعب 
 در س��ال در منطقه چهارمح��ال و بختی��اری آب تولید 
می شود در حالی که مصرف این استان بیش از یک میلیارد 
مترمکعب نیست و مابقی به خلیج س��رازیر می شود.وی 
افزود: امروز مدیریت یکپارچه بر رودخانه زاینده رود وجود 
ندارد، ۹ ماده شورای آب هیچ کدام اجرایی نمی شود و هنوز 

شاهد برداشت آب در باالدست هستیم.
وی با بیان اینکه ۳ میلیارد مترمکعب آب از س��میرم وارد 
چهارمحال بختیاری می ش��ود، ادامه داد: تعداد زیادی از 
مردم چهارمحال در اصفهان زندگی می کنند، اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری با هم برادر هستند پس چرا باید در 
رابطه با مباحث آب یک سو نگری و تنگ نظری می کنید.

سقاییان نژاد با اشاره به مش��کل کم آبی و خشکسالی در 
اصفهان گفت: در حال حاضر ۵ هزار هکتار از فضای سبز 
شهر اصفهان در معرض نابودی هستند و این در حالی است 
که چاه های منطقه ناژوان نیز یکی پس از دیگری در حال 

خشک شدن است.
وی با بیان اینکه پل های تاریخی و میراث فرهنگی شهر 
اصفهان نیز تحت تاثیر خشکسالی نابود خواهد شد، افزود: 
پل های تاریخ��ی و میدان امام )ره( اصفهان با احتس��اب 
کاهش سطح آبهای زیر زمینی و افزایش عمق ۳۵ متری 

دچار مشکل شده اند.

محمدرض��ا برکت، ش��هردار منطقه 11 اصفه��ان نیز در 
این آیین با اش��اره به فعالیت 4 س��اله خود در این منطقه 
از شهرداری اصفهان اظهار داشت: در مدت زمان فعالیت 
در این منطقه بی��ش از 11۰ پروژه عمران��ی، اجتماعی و 

فرهنگی به بهره برداری رسیده است.
سالن آمفی تئاتر شهرداری منطقه 11 در تمام 

کشور بی نظیر است
وی با اشاره به برخی از پروژه های آماده بهره برداری منطقه 
11 شهرداری اصفهان اظهار داشت: سالن آمفی تئاتری که 
امروز در منطقه 11 به بهره برداری می رسد یکی از مجهز 

ترین سالن های آمفی تئاتر اصفهان و حتی کشور است.
ش��هردار منطقه 11 که معتقد اس��ت اجرا و بهره برداری 
از پروژه های ش��هرداری منطقه 11 ش��هرداری اصفهان 
ارزش اف��زوده خوب��ی را برای ش��هر اصفهان ب��ه همراه 
خواهد داش��ت، افزود: برنامه ریزی و اج��رای پروژه های 
 عمرانی منطق��ه 11 بدون کوچکتری��ن انحرافی اجرایی

 شده است.
وی در ادامه با اش��اره به برخی دیگر از پروژه های در حال 
 بهره برداری ش��هرداری منطقه 11 اصفه��ان نیز گفت: 
هره برداری از خیابان بهشت و پارک 4۰ هزار متر مربعی 
در این منطقه از شهرداری تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

برکت با بی��ان اینکه ش��هرداری منطق��ه 11 اصفهان به 
لحاظ فرهنگس��را و کتابخانه اش��باع ش��ده، اف��زود: در 
ح��ال حاض��ر افتت��اح دو پارکین��گ در خیاب��ان ه��ای 
 شریف و ابوذر در دس��تور کار این ش��هرداری قرار گرفته

 است.
الزم به ذکر است که امروز خیابان امام جواد )ع( حدفاصل 
می��دان اخالص تا ب��اغ بان��وان، پیاده روس��ازی و جدول 
گ��ذاری خیابان ش��هیدان غربی، اح��داث خیابان نیکان 
حد فاص��ل میدان حمزه ت��ا میدان اخالص، بازگش��ایی 
گلوگاه های محلی از جمل��ه طرح ه��ای عمرانی بود که 
 در اختیار ش��هروندان منطق��ه 11 ش��هرداری اصفهان 

قرار گرفت.

شهردار اصفهان عنوان کرد:

افتتاح 34 پروژه در منطقه 11 شهرداری اصفهان/ کاهش ترافیک درسطح شهر را در دستور کار داریم 

معاون اول رئیس جمهور اولین مسافر مترو اصفهان 

یادداشت

 وزش باد و گرد وخاک محلی
 در روزهای پایانی هفته

 کارش��ناس مس��وول پیش بینی هوای اصفهان گفت: در پی 
استقرار سامانه ای پرفش��ار بر روی سطح زمین در عرض های 
شمالی کشور، شرایط جوی استان اصفهان به صورت رشد ابر، 
وزش باد و گرد وخاک محلی انتظار می رود.لیال امینی گفت: 
بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، بیانگر استقرار سامانه 
پرفشار بر روی سطح زمین در عرض های شمالی کشور است 
که رش��د ابر، وزش باد و گرد وخاک محلی در روزهای پایانی 
هفته را به دنبال دارد.وی افزود: وضعیت جوی شهر اصفهان 
در روزهای پنج ش��نبه و جمعه هفته جاری به صورت صاف و 
غبار محلی، در بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد پیش بینی 

می شود.

.فراخوان دریافت طرح های پژوهشی 

در دادگستری اصفهان
معاونت اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری 

اصفهان برای دریافت طرح های پژوهشی، فراخوان داد.
معاونت اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری 

اصفهان برای دریافت طرح های پژوهشی فراخوان داد.
بر اساس این گزارش، نظر به مصوبه مرکز مطالعات اجتماعی 
 و جرم شناس��ی معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم

 قوه قضائیه اولویت های پژوهشی این معاونت در سال ۹۳به 
شرح ذیل اعالم شد:1- سنخ شناسی مشکالت خانواده های 
والد زندانی و راهکارهای کاهش مشکالت )بررسی تاثیر زندان 

برعملکرد خانواده زندانیان(.
2- سنخ شناسی مش��کالت زندانیان بعد از خروج از زندان و 

راهکارهای بهبود وضعیت.
۳- ارزیاب��ی کیفی و کم��ی عملکرد ش��وراهای حل اختالف 

دادگستری استان اصفهان.
گفتنی است،  عالقمندان می توانند طرح های پژوهشی خود 
را در قالب لوح فشرده جهت بررس��ی و تایید به دفتر معاونت 
اجتماعی دادگس��تری اس��تان اصفه��ان به نش��انی خیابان 
نیکبخت- س��اختمان دادگستری - طبقه س��وم- اتاق ۳16 

تحویل و یا با شماره تلفن ۳6641۵۹2-۰۳1 تماس بگیرند.

تحویل اجساد جان باختگان سقوط 
آنتونوف 140

تحویل اجس��اد ۳8 جان باخته حادثه آنتون��وف 14۰ از صبح دیروز 
در مرکز پزش��کی قانونی آغاز ش��د.با پایان عملیات شناس��ایی 
جان باخت��گان حادث��ه س��قوط هواپیم��ای آنتون��وف 14۰  
خانواده های این افراد با مراجعه به مرکز پزشکی قانونی استان 
تهران در کهریزک اجساد بستگان خود را تحویل گرفتند.به 
گفته دکتر بش��یر ناز پرور - مدیرکل پزش��کی قانونی استان 
تهران میزان س��وختگی آس��یب دیدگان به حدی بود که به 
شکل عادی امکان شناس��ایی آن ها وجود نداش��ت ازاین رو 
نسبت به عملیات نمونه برداری DNA از بستگان درجه یک 
جان باختگان اقدام ش��د و پس ازآن ظرف مدت 24 س��اعت 

تمامی جان باختگان شناسایی شدند.

 جشنواره ملی یوزپلنگ
 در آران و بیدگل برگزار می شود

 هش��تمین جش��نواره روز مل��ی حفاظ��ت از یوزپلن��گ در
 آران و بیدگل برگزار می ش��ود. دبیر هشتمین جشنواره روز 
ملی یوزپلنگ اظهار داشت: این جشنواره روز نهم شهریورماه 
روز ملی یوزپلنگ ایرانی آغاز و تا میالد حضرت امام رضا )ع( 
و روز محیط بان در ش��هریورماه امس��ال در این شهرس��تان 
ادامه می یابد.مسیب صدری افزود: برگزاری فوتسال جام یوز 
ایرانی، تجلیل از محیط بانان حوزه یوز، برگزاری مس��ابقات 
نقاشی، مس��ابقات دوچرخه س��واری و پیاده روی در منطقه 
شکارممنوع یخاب، ساخت آبش��خور در منطقه شکارممنوع 
یخاب و برگزاری س��مینار آنالی��ن ازجمل��ه برنامه های این 
جشنواره است.مدیر انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد 
خاطرنشان کرد: بررسی و شناخت معضالت و بیان راهکارهای 
عملیاتی برای بهبود وضعیت زیس��ت این گونه ن��ادر در ایران، 
تجلیل از فعاالن در حوزه حمایت از یوز ایرانی و فرهنگ سازی 
برای حمایت همه جانبه از یوز ایرانی ازجمله اهداف برگزاری این 
جشنواره است.قله شکارممنوع یخاب در محدوده شهرستان 
آران و بیدگل که در مجاورت پارک ملی کویر قرار دارد، ازجمله 
مناطق زیستگاهی یوز ایرانی است.منطقه یخاب که ارتفاعات 
یخاب، لطیف و ملک صدرا را در خود جای داده در شمال شهر 
ابوزیدآباد و شرق آران و بیدگل قرار دارد.این منطقه به علت دارا 
بودن گونه های نادر مانند یوزپلنگ، کاراکال، گربه شنی، جبیر، 
زاغ بور و پرندگان شکاری ارزش��مند در کشور، از زیستگاه ها و 

ذخیره گاه های غنی ایران محسوب می شود.
شهرس��تان آران و بیدگل در 2۰۰ کیلومتری شمال اصفهان 

واقع است.

 حجاج 300 دالر ارز همراه 
دریافت می کنند

روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعالم کرد: با پیگیری های 
این سازمان، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران زائران حج س��ال ج��اری ۳۰۰ دالر ارز هم��راه دریافت 
می کنند.، با پیگیری های به عمل آمده از س��وی سازمان حج و 
زیارت در خصوص ارز همراه حجاج، بر اس��اس بخشنامه بانک 
مرکزی کشورمان زائران حج تمتع سال جاری مبلغ ۳۰۰ دالر 
ارز همراه به صورت اسکناس و به نرخ روزانه ارز دریافت می کنند.

شایان ذکر است بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، شعب ارزی 
بانک های ملی و ملت در سراس��ر کش��ور می توانند نسبت به 
فروش ارز همراه به زائران حج امسال با رعایت مقررات مربوطه 
اقدام نمایند.الزم به توضیح است دریافت ارز همراه مشروط به 
آن است که مش��خصات زائران در سامانه سازمان حج و زیارت 
ثبت شده و برای شعب بانک قابل رؤیت باشد.زائران حج تمتع 
س��ال جاری می توانند از یک هفته مانده به اعزام به سرزمین 

وحی برای دریافت ارز همراه خود به بانک ها مراجعه نمایند.

اخبار کوتاه

SMS

فرماندار اصفهان عنوان کرد:

نیاز 68 هزار دانش آموز اصفهانی به سرویس مدرسه
به زودی انجام می شود

بهره برداری از فاز دوم تله کابین صفه در اصفهان

فرماندار اصفهان با اش��اره ب��ه نیاز 68 ه��زار دانش آموز به 
سرویس مدرس��ه در این ش��هر گفت: نیازمند برنامه ریزی 
جامع برای سرویس دهی به دانش آموزان با در نظر گرفتن 
ایمنی، س��المت روح و روان و جلوگیری از خسته ش��دن 

دانش آموزان هستیم.
فضل اهلل کفیل در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان با اشاره به گستردگی و جمعیت باالی شهرستان و 
همچنین نیاز 68 هزار دانش آموز به سرویس ایاب و ذهاب 

در شهر اصفهان اظهار کرد: نیازمند برنامه ریزی جامع برای 
س��رویس دهی به دانش آموزان با در نظ��ر گرفتن ایمنی، 
سالمت روح و روان و جلوگیری از خسته شدن دانش آموزان 

هستیم.
وی بر تشکیل کارگروه ماده 18 شهرستان اصفهان تاکید 
و اذعان ک��رد: س��اماندهی و مدیریت صحی��ح رفت و آمد 
دانش آموزان نیازمند همراهی و همکاری سازمان تاکسیرانی 
است.وی ضمن تبریک به مدیران جدید نواحی شهر اصفهان 
و با بیان اینکه دیگر تصمیم گیری بر اس��اس آزمون و خطا 
جایگاهی ندارد، گفت: بعد از نزدیک به 4 دهه تجربه مدیریت 
در نظام اسالمی باید با استفاده از خرد جمعی و تصمیم گیری 
بر اساس واقعیت ها و نظارت مستمر بر کلیه امور و مراحل 
 اج��رای تصمیمات، زمین��ه را برای تعالی تعلی��م و تربیت 
فراهم کنیم.کفیل با تأکید ب��ر آمادگی کامل مدارس برای 
آغاز سال تحصیلی جدید، خواستار توجه و رفع مشکالت و 
نواقص مدارس به ویژه رفع کمبود کادر آموزشی در نواحی 
و مناطق مختلف شهرس��تان توس��ط اداره کل آموزش و 

پرورش شد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی 
س��پاهان گفت: در حال حاضر ف��از دوم تله کابین آماده 
بهره برداری است اما به دلیل تأمین ایمنی گردشگران، 
نرده گذاری و محصور کردن ایستگاه قلعه شاه دژ در حال 

انجام است.
پیام جوادی��ان اظهار کرد: عملیات اجرای��ی فاز دوم تله 
کابین صفه حدفاصل گردنه باد و قلعه ش��اه دژ تکمیل 

شده است.

وی با اش��اره به اینکه تله کابین های فاز دوم ۵۰ ساعت 
بدون مسافر و با کیسه های شن بر روی خط قرار گرفت، 
افزود: در حال حاضر فاز دوم تله کابین به صورت آزمایشی 

راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی 
س��پاهان وابس��ته به ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاض��ر فاز دوم تل��ه کابین آم��اده بهره برداری 
است اما به دلیل تأمین ایمنی گردشگران، نرده گذاری 
 و محص��ور ک��ردن ایس��تگاه قلع��ه ش��اه دژ در ح��ال

 انجام است.
جوادیان خاطرنشان کرد: ظرف 1۵ روز آینده نرده گذاری 
۵ هزار مترمربع از ایس��تگاه ش��اه دژ تکمیل می ش��ود، 
از ای��ن رو گردش��گران می توانند ع��الوه بر اس��تفاده 
 از فض��ای کوهس��تان از فض��ای داخلی قلعه ش��اه دژ

 دیدن کنند.
وی اظهار داش��ت: پس از تکمیل نرده گذاری ایستگاه، 
می توانیم فاز دوم تله کابین صفه را راه اندازی کرده و در 

اختیار شهروندان قرار دهیم.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه س��المت از تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن داروهای ناباروری تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: ۹۰ درصد هزینه 

اعمال جراحی مربوط به ناباروری را بیمه تقبل می کند.
محمدباقر هوشنگی افزود: با توجه به اعالم مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
به زودی داروه��ای ناباروری تحت پوش��ش بیمه قرار می گیرن��د و در این 
خصوص باید لیست داروهای موردنیاز درمان ناباروری برای زنان و مردان 
مشخص و سپس این موضوع عملیاتی شود.وی تأکید کرد: هنوز نامه کتبی 
بیمه داروهای ناباروری به هیئت مدیره ارس��ال نش��ده اس��ت .نایب رئیس 
هیئت مدیره سازمان بیمه سالمت در مورد اعمال جراحی ناباروری نیز گفت: 
این اعمال جراحی از قبل تحت پوشش بیمه قرار داشته بطوری که بیمه ها 
در بیمارستان های دولتی ۹۰ درصد هزینه های مربوط به جراحی ناباروری را 
می پردازند و 1۰ درصد باقی مانده را فرد بیمه شده پرداخت می کند که البته 
به تازگی این درصد نیز کاهش یافته و در روستاها هزینه پرداختی بیمه شده ۵ 
درصد است.به گفته هوشنگی، پرداخت این هزینه در بیمارستان های دولتی 
بر اساس تعرفه دولتی و در بیمارستان های خصوصی طبق تعرفه خصوصی 
است به همین دلیل فقط در بیمارستان های دولتی بیمه هزینه های جراحی 
ناباروری را تقبل می کند.وی به سیاست افزایش جمعیت اشاره کرد و افزود: 
پوشش داروها و درمان ناباروری در راس��تای اجرای سیاست های افزایش 
جمعیت انجام می شود و هنگامی که در موارد پیشگیری از بارداری با تصویب 
قوانین سخت گیری می شود طبیعت در درمان نازایی نیز باید تسهیالتی در 
نظر گرفته ش��ود به همین دلیل درمان ناباروری با شدت بیشتری اجرایی 
خواهد شد.هوشنگی با اشاره به اینکه در حال حاضر 1۵ تا 2۰ درصد زوج ها 
نابارور، گفت: درگذشته درمان ناباروری و خدمات موردنیاز آن جزء خدمات 
گران قیمت محسوب می شد و بیمه ها ورود پیدا نمی کردند اما این موضوع 

با برنامه ریزی سازمان بیمه سالمت و وزارت بهداشت رفع شده است و دیگر 
مانند قبل با آن برخورد نمی ش��ود.نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه 
سالمت در مورد اینکه چرا بیمه ها زیر بار درمان ناباروری نمی روند، گفت: 
هر خدمت جدیدی که تحت پوش��ش بیمه می آید و دولت مصوب می کند 
باید منابع مالی موردنیاز آن نیز محاسبه و ابالغ شود در غیر این صورت در 
اجرا به مشکل برمی خورد.وی افزود: خواسته بیمه ها نیز اجرای مصوبات و 
تعهدات جدید است اما متأسفانه کمبود منابع مالی این امکان را نمی دهد 
و در صورت تخصی��ص منابع بیمه ها برای اجرای خدمات جدید مش��کلی 
ندارند.هوشنگی اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های جمعیتی که 
مقام معظم رهبری ابالغ کرده اند وزارت بهداش��ت با سازمان بیمه سالمت 
 تفاهم نامه ای در مورد بیمه ناب��اروری امضا کرده و منابع الزم نیز تخصیص 

داده شده است.

یک متخصص پوست و مو بیماری پسوریازیس یا صدف را بیماری مربوط به سیستم ایمنی 
فرد دانست و گفت: یک تا دو درصد ایرانیان به این بیماری مبتال می شوند.

امیر هوشنگ احسانی،  بیماری صدف یا پس��وریازیس را بیماری التهابی پوست توصیف و 
تصریح کرد: در این بیماری سلول های پوست تکثیر می شوند، این تکثیر افزایش یافته پوست 
باعث می شود ضایعات پوستی به صورت پالک ها یا ضایعات پوستی سفیدرنگ که زیرشان 

قرمزرنگ است روی مناطق از پوست مثل ران، سر یا آرنج ایجاد شود.
وی درباره نشانه های بیماری صدف یا پسوریازیس گفت: عالوه بر بروز پالک ها و ضایعات این 
ضایعات می تواند کمی خارش دار باشد اما در صورت بروز در سر سبب ریزش مو نمی شود.

ای��ن متخصص پوس��ت و مو درب��اره عل��ل بروز بیم��اری صدف ی��ا پس��وریازیس گفت: 
 معم��والً ۵۰ درصد ای��ن بیماری ژنتیکی اس��ت و ۵۰ درص��د دیگر به خودی خ��ود ایجاد

 می شود.
احس��انی درباره زم��ان و جنس ش��یوع و ب��روز بیماری صدف ی��ا پس��وریازیس تصریح 
ک��رد: ای��ن بیم��اری معم��والً از هن��گام تولد آغ��از نمی ش��ود و زم��ان ش��ایع بروزش 
 ده��ه دوم و س��وم زندگ��ی اس��ت و معم��والً بیم��اری در بی��ن زن��ان و م��ردان براب��ر

 است.
وی درباره درمان بیماری صدف یا پس��وریازیس نیز گفت: ضایعات ناشی از این بیماری با 
برخی درمان ها کمی بهتر می شود ولی دوباره عود می کند پس می توان گفت این بیماری 

درمان ندارد و فقط کنترل می شود.
این متخصص پوس��ت و مو درباره نح��وه انتقال این بیم��اری نیز تصریح ک��رد: ضایعات 
 بیماری پس��وریازیس واگیر ن��دارد ولی تمام مناطق پوس��ت اس��تعداد ابتال ب��ه بیماری

 را دارد.
احسانی خاطرنشان کرد: بیماری صدف یا پس��وریازیس می تواند با درگیر کردن ناخن ها 
آن ها را شکننده کند به عالوه سبب ش��ود تا زیر بسترشان بلند شده و ناخن ها ضخیم شده 

و تغییر شکل دهند.

دالیل بیمه ها برای پوشش ندادن درمان ناباروری

پرداخت هزینه جراحی ناباروری فقط در بیمارستان های دولتی
یک متخصص پوست و مو

بیماری پوستی صدف درمان ندارد
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اخبار کوتاهيادداشت

افتتاح ۹ باجه پست بانک در مراکز 
پستی استان

    
مدیرکل پست استان اصفهان گفت: تا ۱۷ مهر امسال ۹ باجه 

پست بانک در مراکز پستی استان اصفهان افتتاح می شود.
سید سعید رجالی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: افتتاح 
باجه های پست بانک در مراکز پستی استان به منظور خدمات 

بانکداری و نیابت از پست بانک صورت می گیرد. 
وی ادامه داد: این باجه های پست بانک در ۵ شهرستان استان 

و در ۴ ناحیه پستی اصفهان افتتاح می شود. 
مدیرکل پست استان تصریح کرد: این شهرستان ها عبارتند 
از چادگان، برخوار، دهاقان، خوروبیابانک و لنجان است که به 

ارائه خدمات بانکی می پردازد. 
وی افزود: مقرر ش��ده باجه های پس��ت بانک نی��ز در نواحی 
پستی فیض، نش��اط، خوراسگان و ملک ش��هر تا ۱۷ مهرماه 

افتتاح شود.

 ۸ هزارفرصت شغلی
 برای اصفهانی ها  

    مدیرکل اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: همزمان با هفته تعاون از ۱۲ تا ۱۸ شهریور ماه، ۹۶ طرح 

تعاونی در استان افتتاح و بهره برداری می رسد.
غالمعلی قادری با اش��اره به بهره برداری ای��ن تعداد طرح در 
هفته تعاون در استان اصفهان، اظهار داشت: این تعاونی ها با 
۲۰۰ میلیارد ریال س��رمایه گذاری و بیش از ۲ میلیارد ریال 

تسهیالت راه اندازی می شود. 
وی افزود: این طرح ها در بخش های مختلف از جمله مسکن، 

خدمات، صنعت، کشاورزی و صنایع دستی است. 
مدی��رکل اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
بیان داشت: این طرح ها در شهرستان های اصفهان، دهاقان، 
فالورجان، س��میرم، چادگان، خوانس��ار، فالورجان، کاشان، 
شاهین شهر و خمینی شهر افتتاح می شود. وی تصریح کرد: 
با بهره برداری این طرح های تعاونی در هفته تعاون برای ۸ هزار 

نفر در استان اصفهان فرصت شغلی فراهم می شود.

 ايران در تولید فرش ماشینی
 می تواند با جهان رقابت کند

    یک تولید کننده فرش ماشینی گفت: ایران در زمینه تولید 
فرش ماش��ینی می تواند با جه��ان رقابت کند زی��را آخرین 
فناوری روز دنیا در تولید فرش ماش��ینی ایران اس��تفاده می 

شود.
علی دریاب با اشاره به اینکه هزینه های تولید فرش ماشینی 
در کشور ما نس��بت به دیگر کش��ورها همچنان پایین است، 
اظهار داشت: به دلیل وجود پتروش��یمی در کشور، بسیاری 

از مواد اولیه صنعت فرش ماشینی در داخل تولید می شود. 
وی با اشاره به اینکه فرش ایرانی نسبت به رقبای خارجی در 
طراحی و رنگ بندی اصالت دارد، گفت: به دلیل پایین بودن 
هزینه ها تولید آن هم نسبت به دیگر کش��ورها ارزانتر است 
و باید با بهبود روابط خارجی، زمین��ه را برای صادرات فرش 

ماشینی فراهم کرد. 
ای��ن تولیدکننده فرش ماش��ینی بزرگترین مش��کل کنونی 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتص��ادی را نبود روابط اقتصادی با 
دیگر کشورها دانست و افزود: در صورت بهبود روابط، بسیاری 
از مشکالت فعاالن اقتصادی حل و وضعیت صادرات و واردات 

کشور تصحیح می شود. 
وی بزرگترین درخواس��ت تولیدکنن��دگان از دولت را بهبود 

روابط تجاری با کشورهای خارجی عنوان کرد. 
دریاب همچنین با بیان اینکه مسائل بانکی از دیگر مشکالت 
تولیدکنندگان اس��ت و بانک ها به بنگاه��داری رو آورده اند، 
افزود: بانک ها سعی می کنند برای سرمایه در گردش واحدها، 
وام های کوتاه مدت پرداخت کنند و از پرداخت تس��هیالت 

بلندمدت برای سرمایه ثابت خودداری می کنند.

پیک های موتوری شناسنامه دار
 می شوند

رئیس اتحادی��ه وانت بار و پیک موتوری از س��اماندهی پیک 
های موتوری در استان های تهران، مشهد و اصفهان خبر داد 
و گفت: ظرف ۲۰ روز آینده نرخنامه جدید پیک های موتوری 

ابالغ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محس��ن طاقدار در نشس��ت خبری 
امروز خود با خبرنگاران از س��اماندهی پیک های موتوری در 
سه اس��تان  تهران، مش��هد و اصفهان خبر داد و گفت: صدور  
بارنامه های متحدالشکل و نرخنامه واحد در این طرح مد نظر 
قرار گرفته اس��ت ضمن اینکه نرخنامه ها به گونه ای تدوین 
ش��ده که حداقل مبلغ جابجایی بار ۵ هزار تومان و نرخ حمل 
بار به ازای هر ساعت ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس اتحادیه وانت بار و پیک موتوری گفت: نرخ های جدید 
بر اساس آنالیز های مشخصی از ساعت کارکرد در هر روز مصر 
ف سوخت، مصرف روغن، استهالک، هزینه بیمه وسیله نقلیه 

و راکب آن تهیه شده است.
وی گفت: نرخنامه جدید بعد از تصویب از س��وی س��ازمان 
حمایت از مصر ف کنندگان و تولید کنندگان اجرایی خواهد 

شد.
به گفته طاقدار در مرحله بعد ساماندهی موتور سیکلت های 
سیار صورت خواهد گرفت که با همکاری اتاق اصناف ایران در 

حال تدوین آئین نامه مرتبط با آن هستیم.
وی اظهار داش��ت: از این پس به محض اینکه یک مش��تری 
تقاض��ای دریافت خدم��ات پیک موتوری داش��ته باش��د به 
محض تماس با مرکز پیامکی بر روی تلفن همراه وی ارسال 
 خواهد ش��د که نام راک��ب و هزین��ه حمل بار ب��ه وی اعالم 

می شود.
رئی��س اتحادیه وانت ب��ار و پیک موتوری خاطرنش��ان کرد:  
موتور س��یکلت های سیار شناسایی ش��ده اند و تالش داریم 
آنها را نیز س��اماندهی کنیم ضمن اینکه ب��رای تمامی پیک 
 ه��ای موت��وری ب��ه زودی کارت شناس��ایی ص��ادر خواهد

 شد.

4
عرضه بلیت قطارها برای مرحله پایانی سفرها

فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا برای حدفاصل تاریخ های اول 
شهریور تا دهم مهرماه امسال از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۶ مردادماه از طریق سامانه های اینترنتی 

و "هم قطار" رجا آغاز می شود.
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وزیر نفت با ابراز رضایت از قیمت های فعلی نفت در بازار 
جهانی از آمادگی ش��رکت انگلیسی ش��ل برای پرداخت 
بدهی نفت��ی ایران خب��ر داد و اعالم کرد: آغ��از صادرات 
میعانات گازی آمریکا به بازارهای آسیایی تأثیر قابل توجه 
قیمتی در بازار نخواهد داشت.بیژن زنگنه درباره آخرین 
وضعیت بازار جهانی نفت خام گفت: در ادامه سال جاری 
میالدی بازار جهانی نفت تغییرات شدید قیمتی را تجربه 
نخواهد کرد و بازار نفت از یک ثبات برخوردار خواهد بود.

وزیر نفت در پاس��خ به این س��ؤال مه��ر که آی��ا ایران از 
قیمت های فعلی نفت در بازار جهانی رضایت دارد؟ تصریح 
کرد: از قیمت های فعلی رضایت داریم و همه کش��ورها از 

قیمت های فعلی نفت خام در بازار رضایت دارند.
واکنش به آغاز صادرات گاز آمريکا

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پاسخ به سؤال دیگر 
مهر در خصوص آغاز صادرات میعان��ات گازی آمریکا به 
بازارهای آس��یایی همچون کره جنوب��ی و ژاپن هم بیان 
کرد: آغاز صادرات نفت و میعانات گازی آمریکا نه تنها در 
قیمت های نفت و میعانات گازی ای��ران بلکه بر کل بازار 
جهانی تأثیرگذار است.این مقام مسئول، تأکید کرد: البته 
نتایج تحلیل ها نشان می دهد که این فعاًل تأثیر قابل توجه 

ای در بازار جهانی نفت و میعانات گازی نخواهد داشت.
از حدود دو سال قبل تاکنون با دس��تیابی ایاالت متحده 
آمریکا به تکنولوژی شیل گس )اس��تخراج گاز از ذخایر 

نامتع��ارف( قیمت ه��ای جهان��ی ای��ن انرژی پ��اک در 
چهارگوشه جهان رو به کاهش گذاشته است.

بااین وجود دولت واش��نگتن رس��ماً از تیرماه سال جاری 
با صدور مجوزهایی به صورت مح��دود صادرات میعانات 
گازی غول های نفتی آمریکا به بازارهای جهانی به ویژه کره 

جنوبی، چین و ژاپن را آزاد اعالم کرده است.
بر این اساس با چراغ س��بز گازی واش��نگتن تاکنون دو 
محمول��ه میعانات گازی آمری��کا به کره جنوب��ی و ژاپن 
صادرشده اس��ت به طوری که شرکت میتس��و از شرکت 
پروداکت پارتنرز و پاالیشگاه جی.اس گالتکس کره جنوبی 

یک محموله دیگر میعانات گازی خریداری کرده است.
عالوه بر این به گزارش منابع خبری آس��یایی، پاالیشگاه 
کوس��مو اویل ژاپن نیز یک محموله میعان��ات از آمریکا 
خریداری کرده اس��ت که در اواخر اوت )اواسط شهریور( 

بارگیری خواهد.
عربستان با حداکثر ظرفیت نفت تولید می کند

زنگنه در پاسخ به پرس��ش دیگر مهر درباره سیاست های 
فعلی عربستان سعودی و افزایش صادرات نفت این کشور 
پس از ایجاد هر تحول در کشورهای نفت خیز خاورمیانه، 
گفت: عربس��تان با حداکثر ظرفیت نف��ت تولید و عرضه 
می کن��د و از تمامی امکانات خ��ود دراین باره اس��تفاده 

می کند.
وزیر نفت در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر پرداخت بدهی 

۲.3 میلیارد دالری شرکت انگلیسی شل به ایران، توضیح 
داد: ش��رکت ش��ل برای پرداخت بدهی نفتی ب��ه ایران 
آمادگی دارد اما فعاًل ام��کان نقل وانتقال این بدهی ارزی 
وجود ندارد.این عضو کابینه دولب��ت بابیان اینکه وزارت 
نفت پیگری بدهی نفتی ش��ل به ایران است، خاطرنشان 
کرد: فعاًل این پول نفتی قفل شده است و امکان پرداخت 
این بدهی نفتی وجود ندارد.ش��رکت انگلیسی- هلندی 
ش��ل یکی از بزرگ ترین خریداران نفت خام ایران است 
به طوری که تا پیش از افزایش تحریم ها به طور متوس��ط 

روزانه بی��ن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بش��که نفت ای��ران به این 
شرکت چندملیتی فروخته شده است. همزمان با افزایش 
تحریم های خصمانه اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران، 
فروش روزانه نفت خام به این شرکت انگلیسی – اروپایی 
با مشکالتی همراه ش��د به طوری که با تحریم "سوییفت" 
ش��رکت نفتی رویال داچ ش��ل برای عمل به قراردادهای 
نفتی خود با ایران دچار مش��کالت متعددی ش��ده بود. 
میزان صادرات نفت ایران به ش��رکت شل به حدود ۱۰۰ 

هزار بشکه در روز رسیده بود.

رئیس خان��ه اقتصاد ای��ران گفت: بانک ه��ا به ج��ای بن��گاه داری، به کار 
تخصص��ی بانکداری بپردازند، قدرت خرید مردم طی س��ال های گذش��ته 
۵ براب��ر کاه��ش یافت.ابراهیم جمیل��ی در نشس��ت خانه اقتص��اد ایران 
اظهار داش��ت: اقتص��اد ما از س��ال ۹۰ دچار رون��د تخریبی ش��د و اکنون 
 نمی توان توقع داشت که همه مش��کالت اقتصادی در عرض ۶ ماه برطرف

 شود.
کاهش 5 برابری قدرت خريد مردم در ۸ سال

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید خانوار اکنون نس��بت به سال ۸۵، ۴.۵ برابر 
کاهش یافته اس��ت افزود: دربس��ته حمایتی دولت برای خروج از رکود برای 
تقاضای خرید مشتریان چیزی دیده نشده است درحالی که باید دو کفه ترازو 
یعنی عرضه و تقاضا توازن داشته باشند تا رونق ایجاد شود و اال دردی از رکود 

دوا نخواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بابیان اینکه الیحه دولت بیش��تر 
نگاه به آینده داشته و توسعه ای است افزود: این الیحه وضعیت موجود را شامل 
نمی شود و اگر به مش��کالت فعلی توجه نکنیم، ضربه زیادی خواهیم خورد و 
امیدواریم، این الیحه با چکش کاری نمایندگان مجلس اصالح ش��ود.جمیلی 
مش��کل در تأمین منابع را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که به اعتقاد اغلب 
تجار و بازرگانان بخش خصوصی در الیحه دولت ب��رای خروج از رکود فکری 
برای آن نشده است، یا اینکه اگر قرار است، نقدینگی تزریق شود به کدام بخش 

باید باشد.
بی اهمیتی بانک ها به بخشنامه های بانک مرکزی

رئیس خانه اقتصاد ایران بی اهمیتی بانک ها ب��ه مصوبات قانونی را یکی دیگر 
از گره های کور پیش��رو دانس��ت و گفت: مصوبه ای داریم ک��ه بانک ها باید با 
۲۵ تا 3۰ درص��د مبلغ گش��ایش اعتبار کنند، ول��ی بانک ه��ا از این موضوع 
 تمکین نمی کنن��د و این ام��ر در مورد مصوبات تس��ویه معوق��ات بانکی هم 

همین گونه است.
به اعتقاد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید نس��بت معینی بین 
نرخ تورم و س��ود تس��هیالت بانکی برقرار باش��د، چراکه با پایین نگه داشتن 
دستوری نرخ س��ود بانکی در دولت قبل و تزریق نقدینگی در قالب بنگاه های 
خرد وضع به آنجا رس��ید که اکنون شاهدید.مش��کل بانک ها با بخشنامه های 
یک شبه حل نمی ش��ود/ بانک مرکزی سیاس��ت جامعی نداردجمیلی تصریح 
کرد: تا زمانی که بانک مرکزی سیاس��ت جامعی نداش��ته باش��د، نمی تواند با 
دستور و بخش��نامه یک ش��به مش��کل را حل کند و اگر بر ابالغیه ها نظارتی 
 وجود نداش��ته باش��د و ببینند بانک ها چقدر تبعیت می کنند باز مشکلی حل

 نمی شود.
وی خطاب ب��ه بانک ها گف��ت: اگر بانک ه��ا به ج��ای بن��گاه داری بانکداری 
 کنند و کاهش نرخ قیمت ها با تولی��د انبوه به میان بیاید خیلی از مش��کالت 

حل می شود.
 باید پرس��ید وقتی مؤسس��ات مالی، اعتباری تسهیالتی با س��ود 3۶ درصد 
می دهند چه کسانی این تسهیالت را می گیرند؟ آن هایی که با سود باالی ۵۰ 
درصد تولید می کنند یا آنکه در فهرس��ت بده��کاران قرارگرفته و به معوقات 

بانکی دامن زده می شود.

آمادگی شل برای پرداخت طلب نفتی ايران
واکنش به آغاز صادرات گاز آمريکا 

رئیس خانه اقتصاد ايران عنوان کرد: 
کاهش 5 برابری قدرت خريد مردم

بانک ها به جای بنگاه داری، بانکداری کنند

سیاست های خروج از رکود تورمی در میان اقتصاددانان 
مخالف��ان و موافقانی پیداکرده اس��ت ام��ا حداقل در 
کوتاه مدت بخش مهم��ی از بدنه کارشناس��ی اقتصاد 
ایران اعتقاددارند، خروج از رکود تنها راه نجات اقتصاد 

ایران است.
حس��ین راغفر اعتقاد دارد دولت یازدهم باید از سرمایه 
اجتماعی اعتماد مردم به درستی استفاده کند. به باور او 
اجرای طرح خروج از رکود درصورتی که به درستی انجام 

نشود، این سرمایه اجتماعی را تحت خطر قرار می دهد.
راغفر در این مورد می گوی��د: »اوالً من درباره این طرح 
نظراتی ک��ه دارم به معن��ای نقد دول��ت و عملکرد آن 
نیست بلکه ارائه پیشنهاد و نظراتی است که فکر می کنم 
می تواند برای اقتصاد کش��ور مفید باشد. مسئله بعدی 
دغدغه من دغدغه اقتصاد، مردم و دولت است و من بنا بر 

دلسوزی صحبت می کنم.«
او ادامه می دهد: »دولت مکلف است که چکار کند؟ چه 
اشتغال زایی ایجاد کند و با چه ظرفیتی به تولید کمک 
می کنند. من فکر می کنم این برنامه به الویت بندی های 
به این ش��کل توجه نکرده اس��ت. یا اینکه در این طرح 
مشخص نشده که ش��اخص بهره وری و اس��تاندار کلی 
چیس��ت؟ صرف نظر از تحلیل ارائه شده که در این طرح 
البته قابل مناقش��ه هم هس��ت به عواملی اشاره شده و 

به عنوان مشکالت اقتصاد ایران برش��مرده شده است. 
استنباط من این است راه حل متفاوتی ازآنچه تابه حال 
موجب بروز مشکل در اقتصاد ایران به مشکالت دیگر به 

هر دلیلی اشاره نشده است.«
او اعتقاد دارد: »اقتصاد کشور برای رهایی از این تورم و 
رکود در کنار آینده نگری به یک برنامه کوتاه مدت تری 
نیاز دارد. در این برنامه از شروع طرح از شهریور یا مهرماه 
صحبت شده اس��ت و اینکه قرار اس��ت که به صنعت و 
تولیدات ارزی اختصاص داده شود. تالش شده تا وزارت 
نفت برای بازدهی بیشتر فروش بیش��تر و ارز بیشتری 
تولید کند ام��ا اینکه کدام صنعت در الویت اس��ت و در 
چه چارچوب هایی کارشده است. اگر ما به دلیل تحریم 
نتوانیم ارز بیشتری به دست بیاوریم چه می شود و اقتصاد 
ما به چه سمت و سویی می رود؟ من فکر می کنم که ما 
در برنامه نویسی به دلیل اینکه رویکرد توسعه ای نداریم 
و استراتژی ما استراتژی توسعه نیست خیلی کم کاری 
می کنیم و برنامه های ما اصوالً در اجرا به مشکل برخورد 

می کند.«
راغفر تأکید می کند: »ببینید خیلی از تولیدکننده های 
ما ورشکسته ش��ده و خیلی ها بیکار شده اند. دولت باید 
مش��خص کند ارز را به کدام بخش می دهد؟ می خواهد 
این ورشکسته ها را احیا کند و یا اینکه بعضی ها را باهم 

ادغام کند و یا نه ب��ه آن هایی که فعالی��ت می کنند ارز 
می دهد؟ آیا در این ط��رح نباید به ای��ن توجه کرد که 
بعضی از این تولیدکننده ها و بنگاه ها چرا و به چه دلیلی 

تعطیل شده اند؟«
راغفر به صنایع دیگر نیز اش��اره می کند: »ذوب آهن با 
آب منطقه اصفهان چه کار کرد؟ در مجلس در این مدت 
به دلیل بردن صنایع سنگین و معادن به همه استان ها 
بدون توجه به آمایش منطقه عماًل منابع را در دل کویرها 
مدفون کردند. آیا دولت می خواهد با همین شکل و روال 
به این صنایع ارز تزریق کند و ی��ا می خواهد به مناطق 

توجه کند. پتروش��یمی 
بای��د کن��ار خلیج فارس 
باش��د ن��ه در دل کویر و 
این خیانت��ی به صنعت و 
معدن کشور است. دولت 
با کدام برنامه و استراتژی 
می خواهد کار کند؟ آیا بر 
اس��اس همین تئوری ها 
می خواه��د کار کند؟ در 
بخش ساختمان سازی و 
مسکن چه الویتی دارد؟ 
در این بخش در سال های 
قبل مش��خص ش��د که 
پول و تزریق ارز نهایتاً به 
اشتغال منجر نمی شود.«

او به س��رمایه اجتماعی 
دولت نیز چنین اش��اره می کند: »بزرگ ترین س��رمایه 
دولت اعتم��اد مردم اس��ت. دولت باید ب��ا برنامه دقیق 
راه های برون رف��ت از بحران را مطرح کن��د. دولت باید 
جل��وی نهادهایی که در اقتصاد فعال هس��تند را بگیرد 
و اجازه نده��د حضور آن ه��ا به ضرر س��ایر بخش های 
خصوصی باشد. ش��رکت های خصوصی به دلیل حضور 
 این نهاده��ا حاضر نیس��تند به عرص��ه فعالیت قدم ب

گذارند.
 اقتص��اد ایران درگیر س��فته بازی و داللی اس��ت. نظام 
بانکی با چه ساختاری می خواهد به این افراد کمک کند 
و چگونه می خواهد تقسیم ارز کند و با چه منابع و با چه 
کیفیت و مقداری. اگر در این طرح این اشکاالت در نظر 
گرفته شود و این تناسب ها در صنایع در نظر گرفته شود 
امید است که اقتصاد کشور و مشکالت آن برطرف شود.«

اقتصاددان��ان همچنان در مورد موضوع سیاس��ت های 
اقتصادی خروج از رکود به بحث و تبادل نظر می پردازند. 
دولت نیز تالش کرده در جریان همایش سیاس��ت های 
خروج از رکود، بخشی از نظرات اقتصاددانان را جمع آوری 

کند.

حسین راغفر از سیاست های خروج از رکود می گويد

اختصاص ارز به صنعت و تولید از شهریور ماه 
نوبخت خبرداد:

 ارائه اليحه بودجه سال 
۹4 با روش جديد بودجه ريزی

مع��اون برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: ان ش��اءاهلل پیش 
از ۱۵ آذرم��اه الیحه بودجه س��ال ۱3۹۴ ب��ا روش جدید 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و با حذف تبصره های تکراری 

به مجلس تقدیم خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در جلس��ه علنی مجل��س  و در دفاع از 
الیحه الحاق موادی ب��ه قانون تنظیم بخش��ی از مقررات 
مالی دولت گف��ت: این الیحه در جهت خواس��ت عمومی 
نماین��دگان و پیگی��ری دول��ت تهیه ش��ده و گام��ی ب��ه 
 س��مت اصالح نظام بودجه ری��زی کش��ور را فراهم آورده 

است.
وی افزود: با توجه به زمان مح��دودی که آئین نامه داخلی 
مجلس برای بررس��ی بودجه توس��ط نماین��دگان در نظر 
گرفته بخش قابل توجهی از وقت نماین��دگان به مباحثی 
در خصوص احکامی که در تبصره ها وجود دارد و هرس��اله 
همان تبصره ها تکرار می ش��ود صرف می ش��ود به همین 
جهت نماین��دگان از دولت توقع داش��تند تا در راس��تای 
اصالح نظ��ام بودجه ریزی کش��ور تمام��ی تبصره هایی را 
که تک��رار می ش��وند طی یک الیح��ه به ص��ورت یکجا به 
مجلس تقدیم کن��د و به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات 
 مال��ی دول��ت ک��ه در همی��ن راس��تا تهیه ش��ده اضافه 

شود.
س��خنگوی دولت اظهار داش��ت: ان ش��اءاهلل پیش از ۱۵ 
آذرم��اه الیح��ه بودج��ه س��ال ۱3۹۴ ب��ا روش جدی��د 
بودجه ریزی ب��ر مبنای عملک��رد و با ح��ذف تبصره های 
تکراری ب��ه مجلس تقدیم خواهد ش��د و این اق��دام برای 
ش��ما نمایندگان فرصتی را فراهم می کند تا به جای اینکه 
به مباحث کالمی در این احکام که هرس��اله در حال تکرار 
اس��ت بپردازید به مباحث اصل��ی بودجه ازجمل��ه اینکه 
اجزای درآمدی چیس��ت و در کجا بنا اس��ت هزینه شود 
 و تأثیر بودجه س��نواتی بر اقتص��اد و خانوار چیس��ت و ... 

بپردازید.
 نوبخت با اش��اره به قید فوریت الیحه مذکور خاطرنشان 
کرد: ما تا زمان ارائه بودجه فرصت چندانی نداریم و اگر این 
الیحه تا زمان ارائه بودجه در مجلس به تصویب نرسد بودجه 
بار دیگر ناچارا با ذکر تبصره ها به مجلس ارائه می شود و با 
توجه به این زمان محدود تقاضا دارم تا با فوریت، این الیحه 
را مورد رسیدگی و تصویب قرار داده و نتیجه آن را به دولت 
ابالغ کنید تا الیحه بودجه سال ۹۴ که کمتر از سه ماه دیگر 
به مجلس تحویل داده می ش��ود، حاوی ای��ن تبصره های 

تکراری نباشد.

 اقتصاد ايران درگیر 
سفته بازی و داللی 
است. نظام بانکی 

با چه ساختاری 
می خواهد به اين 

 افراد کمک کند
 و چگونه می خواهد 

تقسیم ارز کند و 
با چه منابع و با چه 

کیفیت و مقداری



یادداشت

عنوان پر بازدیدترین مقصد گردشگری دنیا در س��ال 2013 بار دیگر به کشور فرانسه 
اعطا شد.فرانسه که در س��ال 2012 به عنوان پرطرفدارترین مقصد گردشگری جهان 
شناخته شد، در سال 2013 هم با رشد 2 درصدی گردشگران بین المللی، این عنوان 

را برای خود حفظ کرد.
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فرانسه همچنان پرطرفدارترین مقصد گردشگری جهان
هفتیادداشت

برگزاریسلسلهنشستهای
»مفاهیمقرآنیواخالق«

مرکز فرهنگی اجتماعی بانوان، 
وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان اقدام 
به برگزاری سلسله نشست هایی 
با عنوان » مفاهیم قرآنی و اخالق 

«کرده  است.
مدی��ر ای��ن مرک��ز گف��ت: این 
جلسات بنا به درخواس��ت مکرر بانوان محترم و باهدف آشنا 
ساختن ایشان با مباحث تربیت اسالمی از نگاه قرآن، و مباحث 
اخالقی در زندگی خانوادگی برگ��زار می گردد.چلونگر افزود: 
سخنرانی این جلسات را، بهشتی نژاد، کارشناس ارشد فلسفه 
بر عهده خواهد داش��ت.گفتنی اس��ت؛ این جلسات روزهای 
چهارشنبه هر هفته از ساعت 1۷ تا 1۸: 30 در مرکز فرهنگی 
اجتماعی بانوان، واقع در فلکه ش��هدا، خیابان فروغی برگزار 

خواهد شد.

تصویربرداری»ایرانبرگر«
بهزودیکلیدمیخورد

محمد شایسته تهیه کننده سینما 
و تلویزیون با انتش��ار عکس��ی از 
بازیگ��ران فیلم »ای��ران برگر« از 
فیلمبرداری این فیلم س��ینمایی 
ظرف چن��د روز آین��ده خبر داد.

فیلمنامه این اثر سینمایی توسط 
محمده��ادی کریمی و مس��عود 
جعفری جوزانی به طور مشترک نوشته شده است و مضمونی 
کمدی در فضایی روستایی دارد و داستان آن راجع به امراهلل 
خان و فتح اهلل خان اس��ت که بر سر انتخابات ش��ورا روستا با 

یکدیگر رقابت می کنند.

رونماییازکتاب»ازدلتاغزل«
ترویج فرهنگ متاب وکتابخوانی درراس��تای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری اس��ت ای��ن مطلب را رج��ب فرهمندیان 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا در آئین رونمایی 
ازکت��اب »ازدل تاغزل« س��روده سهیالس��ادات اولیایی که 
باحضورجمع��ی از فرهیخت��گان، ش��اعران ودوس��تداران 
شعروادب در محل تاالرس��رومجتمع فرهنگی هنری شهید 
مدرس شهرضا برگزارگردیدبیان داشت و گفت: باوجوداینکه 
ظرفیت ه��ای کم نظی��ری در حوزه ه��ای مختل��ف فرهنگی 
وهنری در س��طح شهرستان ش��هرضا وجود دارد اما تاکنون، 
زمینه شکوفایی این استعدادها به شکل شایسته محقق نشده 
است در این مراس��م فرهنمدیان طی سخنانی درباره اهمیت 
 شعروادبیات وتاثیرآن درتلطیف روحی افراد جامعه سخنانی

 بیان داشت.

کمیتهمستندسازانانجمنسینماگران
اصفهانتشکیلمیشود

 با هماهنگی انجمن س��ینماگران اصفهان؛ مستندسازان اصفهان 
در خانه هنرمندان دورهم جمع ش��دند تا پیرامون تشکیل کمیته 

مستندسازان در این انجمن به بحث و تبادل نظر بپردازند.
این جلسه در راستای نگاه جدی تر به جریان مستندسازی در شهر 
اصفهان و با نگاه تش��کیالتی و صنفی به منظور حمایت و حراست 
شغلی از مستندسازان و جریان مستندسازی در اصفهان برگزار شد 

و حاضرین در آن به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
از عمده ترین مباحث مطرح شده در این جلسه می توان به تالش در 
جهت احیای جایگاه و شان مستندسازان در شهر اصفهان، رسالت 
و کارکرد کمیته مستند، پذیرفته ش��دن هویت اجتماعی انجمن 
سینماگران توس��ط نهادهای فرهنگی و انتظامی استان، مباحث 
حقوقی و جایگاه تش��کیالتی انجمن، نقش این کمیته در حمایت 
مادی و معنوی از مستندسازان و تدوین آیین نامه داخلی این کمیته 
اشاره کرد.شاید بتوان گفت این جلسه از معدود جلساتی بود که اکثر 
هنرمندان این عرصه با سالیق مختلف دورهم جمع شده بودند؛ پس 
می توان آن را به فال نیک گرفت و منتظر اتفاقات مؤثر و تأثیرگذاری 
در این عرصه بود.همچنین قرار شد؛ شهریورماه شورای ۵ نفره این 
کمیته با برگزاری انتخابات و رأی گیری از میان اعضا معرفی شوند.

اصفهاندرزمینهنرنمایش
استعدادخیزاست

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: تئاتر این استان 
قابلیت های فراوانی دارد که باید از آن ها به نحو درست استفاده شود.

 احمد ش��اهین فر افزود: این قابلیت ها در بخش های مختلف هنر 
نمایش مانند کارگردانی، بازیگری و فیلم نامه نویس��ی بیشتر نمود 
دارد.وی اظهار کرد: هنرمندان جوان زیادی در س��ال های اخیر به 
تئاتر اصفهان وارد شدند که با برنامه ریزی در این عرصه باید آن ها 

را حفظ کرد.
وی مهاجرت به پایتخت، سرخوردگی به دلیل عدم حمایت مسئولین 
و نبود انگیزه کاری را ازجمله از بین رفتن استعدادهای استانی عنوان 
کرد.ش��اهین فر گفت: اصفهان یکی از اس��تان های استعداد خیز 
درزمینه هنر نمایش در سطح کشور است که هنرمندان زیادی را به 

عرصه تئاتر و سینما و تلویزیون معرفی کرده است.
وی اظهار کرد: خود هنرمندان نیز باید باکار مکرر به دوراز حاشیه 

چراغ تئاتر اصفهان را زنده نگه دارند.
رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: همه ارگان های 
فرهنگی می توانند در این زمینه با ارائ��ه برنامه های جامع و کامل 

فعال باشند.
شاهین فر تأکید کرد: در حال فراهم کردن برگزاری جشنواره های 

مختلف تئاتر در ماه های آینده در سطح استان هستیم.

 مدی��ر گال��ری متن در نشس��تی با 
خبرنگاران با اش��اره ب��ه راه اندازی 
گالری متن امروز اظهار داشت: این 
گالری به منظور نمایش هنر معاصر 
و معرفی هنرمندان بزرگ ای��ن عرصه به عموم مردم 
اصفهان راه اندازی ش��ده اس��ت.مریم حسینی زمان 
افتتاح این گالری را 24 مردادماه س��ال جاری عنوان 
کرد و افزود: البته باید توجه داشته باشیم که گالری 
متن از بیش از سه سال گذشته تاکنون فعالیت خود را 
در حوزه آموزش دنبال می کرده است ولی گالری متن 
امروز که به تازگی و با رویکرد و سیاست گذاری جدید 
راه اندازی شده اس��ت بیش��تر با رویکرد معرفی آثار 

هنرمندان برجسته این عرصه فعالیت خواهد کرد.
وی به همکاری میترا پورمعمار در برپایی گالری متن 
امروز اش��اره کرد و بیان داش��ت: با توجه به شناخت 
ظرفیت های مردم اصفهان در خص��وص آثار هنری 
معاصر و مشکالتی که برای برپایی گالری در اصفهان 
و دیگر استان های کشور وجود داشت برنامه ریزی های 
الزم را در دس��تور کار خود قراردادم و پس از دریافت 
مجوز برای ای��ن امر اقدامات الزم را ب��رای راه اندازی 

گالری متن امروز انجام دادیم.
نمایش12اثراز11هنرمندبرجستهکشور

مدیر گالری متن امروز بابیان اینکه اولین نمایش��گاه 
گالری متن ام��روز در روزهای آین��ده برگزار خواهد 
شد، ادامه داد: در این نمایشگاه 12 اثر از 11 هنرمند 
برجس��ته اس��تان های اصفهان و تهران ب��ه نمایش 
درخواهد آمد.وی اظهار داشت: در نمایشگاه نخست 
هنرمن��دان پیشکس��وتی همچ��ون اس��تاد عباس 
کیارستمی، علی شیرازی، علی اکبر صادقی و برخی 
هنرمندان خوب اصفهانی ازجمله شنتیا ذاکر عاملی، 
حامد صدر ارحامی تشکیل می شود که آثاری متفاوت 
با رویکردها و سیاس��ت های مختلف در آن به نمایش 
درمی آید.حس��ینی ب��ه اس��تفاده از ظرفیت حضور 
هنرمندانی ک��ه در حراج های بزرگ ته��ران و دیگر 
کش��ورهای دنیا آثار خ��ود را ارائ��ه داده و به فروش 
رسانده اند اشاره کرد و گفت: در انتخاب آثار این نکته 
را موردتوج��ه قرار داده ایم که هن��ر معاصر به صورت 
پله پله به فضای هنری و مخاطبان عام اصفهان معرفی 
شود.وی بابیان اینکه ضعف شناخت اثر هنری معاصر 
در بی��ن عامه مردم اصفه��ان دیده می ش��ود، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه در فضای اصفهان بیشتر هنر 
سنتی موردتوجه قرارگرفته اس��ت، هنرمند معاصر 
نمی تواند با فضای بیرونی و فضای ش��هری اصفهان 
برقرار کند و به همین دلیل آثار نفیس خود را در دیگر 

استان ها و به ویژه تهران ارائه می دهد.
 مدیر گالری مت��ن امروز در ادامه با اش��اره به حضور 
بسیاری از مجموعه داران و عالقه مندان به هنر معاصر 
اصفهان��ی در حراج های ته��ران و حت��ی حراج های 
بین المللی بیان داش��ت: در این راس��تا باید ظرفیتی 
ایجاد شود که این س��رمایه گذاران و مجموعه داران 
آثار هنرمندان اصفهانی را در شهر اصفهان خریداری 

کنند و نه در تهران و استان های دیگر.
فعالیت»متنامروز«باه�دفتقابلباهنر

سنتینیست
میترا پورمعمار دیگر مدیر گال��ری متن امروز نیز در 
ادامه بابیان اینکه هدف از راه اندازی گالری متن امروز 
و عرضه هنر معاصر ب��ه مردم اصفه��ان تقابل باهنر 
سنتی نیست، افزود: هنرمندان معاصر سر تعظیم در 
مقابل هنرمندان سنتی فرومی آوردند و ضمن احترام 
به آثار و هنرمندان سنتی آثار معاصر خود را به منظور 

پیشینه ای برای آیندگان به جامعه عرضه می کنند.
وی بابی��ان اینکه توجه ب��ه هنر معاص��ر و جوانان و 
هنرمن��دان عالقه مند به این عرص��ه باید موردتوجه 
قرار گیرد و نباید در همه زمان ها در مقطع هنر سنتی 
بمانیم، افزود: هنر س��نتی مربوط به زمان خود بوده 
و به شکل اس��تاد و ش��اگردی منتقل می شده است 
اما هنرمندی ک��ه در دنیا کنونی زندگ��ی و به خارج 
س��فرکرده و با دنیای نوین همراه می ش��ود می تواند 
پیشینه س��نتی ش��هر خود را برای نوین کردن هنر 
معاصر به کار بگیرد.مدیر گالری متن امروز اضافه کرد: 
هنرمند دنیای معاصر باید هنر مربوط به زمان خود را 
نیز در کنار هنرهای سنتی مدنظر داشته باشد تا کپی 
از گذشته نبوده و آیندگان بتوانند بر هنر این دوره نیز 
تکیه کنند.پورمعمار در ادامه با اش��اره به ضعف های 
موجود در فضای هنری اصفهان در حوزه هنر معاصر 
نیز گفت: نبود منتقد هن��ر معاصر یکی از ضعف های 
بزرگ اصفهان که باید موردتوجه قرار گیرد چراکه اگر 
آثار هنرمندان موردنقد قرار نگیرد هرگز پیشرفتی در 

این عرصه نخواهم داشت.
وی بابیان اینک��ه نقد یک��ی از راه های شناس��اندن 
هنرمندان به عوام مردم اس��ت، ادامه داد: زمانی که 
منتقدی برای معرف��ی آثار هنرمند موجود نباش��د 
وی انگیزه خود را برای برپایی نمایش��گاه های جدید 
از دس��ت می دهد.مدیر گالری متن تازه بیان داشت: 
در حال آماده سازی مجموعه نمایشگاه های مختلفی 
در طول س��ال در اصفه��ان هس��تیم و از هنرمندان 
استان های اطراف اصفهان نیز در برگزاری نمایشگاه ها 

حمایت می کنیم.

زمینهسازیبراینمایشآثارهنرمنداناستانهایجنوبی

» متن امروز« هنر معاصر را به نمایش می گذارد 

مریم
یاوری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 
276 نظر به اينكه آقای محمدعلی حاجيان فرزند حسينعلی به اتهام ايراد صدمه بدنی 
غيرعمدی حين رانندگی حسب شكايت خانم كوكب مرادی پور فرزند اميدعلی از طرف 
اين دادسرا در پرونده كالسه 921345 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   29 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزينه نشر آگهی بر عهده دادگستری 

است.م الف:11029 داديار شعبه 29 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

277 در خصوص پرونده كالسه 747/93 خواهان محسن بنكدار دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت اصغر رحيم لباف زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
93/6/23 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 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 
پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 6 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:10947 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

278 شماره نامه: 9310110370100373 شماره پرونده: 9109980358400176 شماره 
به  مرادی معروف  پرونده كالسه 920002ت17 حسنعلی  در  بايگانی شعبه: 920002 
حسن افغانی متهم است به قتل عمدی مرحوم عليرضا نصر كه حسب محتويات پرونده 
اخطار  به وی  آيين دادرسی  قانون  ماده 180  به  استناد  با  لذا  مجهول المكان می باشد 
در شعبه  9 صبح  1393/10/10 ساعت  تاريخ  در  اتهامش  به  می شود جهت رسيدگی 
تجديد  دادگاههای  مجتمع  نظر  چهارراه  در  واقع  اصفهان  استان  كيفری  دادگاه   17
شد.م الف:10963  خواهد  اتخاذ  قانونی   تصميم  اينصورت  غير  در  شوند  حاضر   نظر 

قاسمی مدير دفتر شعبه 17 دادگاه كيفری استان اصفهان 
احضار 

اتهام  به  پرونده كالسه 930608ب14  در  فرزند محمد  دهقان  ميثم  اينكه  به  نظر   279
تعقيب  تحت  بازپرسی  اين  طرف  از  كشی  سيم  تخريب  و  تصويری  ايفون  سرقت 
است  نگرديده  ممكن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاريه  ابالغ  و  است 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
در  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور 
خ  در  واقع  اصفهان   5 مجتمع شماره  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   14 شعبه 
شريعتی ساختمان شماره 2 دادگستری جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد 
می گردد.م الف:10962  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمن  در   آمد. 

طالبی بازپرس شعبه 14 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغیه 

پرونده: 9009980350101324  ابالغنامه: 9310100371100091 شماره  280 شماره 
اسدا... سادسی فرزند سيد  ابالغ شونده حقيقی: سيد  بايگانی شعبه: 920223  شماره 
محمد نشانی مجهول المكان مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 7 روز – محل حضور: اصفهان 
اتاق  نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه3  باال خ شهيد  خ چهارباغ 
شماره 332 علت حضور: در خصوص دعوی مهرداد مصباح به طرفيت شما در مهلت 
مقرر فوق جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبی نفيًا يا اثباتًا در اين شعبه 

حاضر شويد.م الف:11030 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  دارگانی  بيگی  پرونده كالسه 749/93 خواهان حسين  در خصوص   281
وقت  است  نموده  تقديم  حسن  فرزند  عمادی  محمد  طرفيت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   93/7/10 مورخ  پنج شنبه  روز  برای  رسيدگی 
توجه به مجهول المكان 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 می شود.م الف:10943 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

282 شماره درخواست: 9310460352500005 شماره پرونده: 9209980352500155 
شماره بايگانی: 920164 در پرونده كالسه بايگانی 920164 اين شعبه واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 454 خواهان زهرا صالحی فرزند اصغر با وكالت آقای سعيد حاجی هاشمی به 
طرفيت خوانده آقای محمد نورباز مانده نياء فرزند محمد به خواسته مطالبه نفقه معوقه 
تقديم كه دارای وقت رسيدگی مورخه 1393/08/19 ساعت 8:30 می باشد نظر به اينكه 
آدرس خوانده مجهول المكان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 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:11026 شريعتی مدير دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

احضار
283 چون خانم مريم رضائی چرمهينی فرزند پرويز شكايتی عليه آقای ابوذر اكبری 
مبنی بر ترك انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930425 اين دادگاه ثبت وقت 
رسيدگی برای مورخ 93/9/29 ساعت 10 تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  
از  يكی  نوبت در  آئين دادرسی كيفری مراتب يك  قانون  لذا حسب ماده 180  ميباشد 
بعمل  دعوت  مذكور  متهم  از  و  نشر می شود  و  طبع  كثيراالنتشار محلی  روزنامه های 
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:11035 شعبه 104 

دادگاه عمومی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980364900578 پرونده:  شماره   9310100352701341 ابالغيه:  شماره   284
عليه  بر  فرزند حسين شكايتی  منوچهر پشوتن  آقای  بايگانی: 930517 شاكی  شماره 
دادگاههای  تقديم  امانت  در  خيانت  بر  مبنی  لهراسب  فرزند  طاهری  رئيسی  غالمرضا 
عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 336 ارجاع و به كالسه 9309980364900578 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/09/04 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و شكايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
گردد.م الف:11037  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه   به 

معينيان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980359801065 پرونده:  شماره   9310100352701352 ابالغيه:  شماره   285
شماره بايگانی: 921169 آقای غالمرضا كيانی فرزند ناصر شكايتی بر عليه منصور 
تقديم  غير  مال  فروش  در  معاونت  و  غير  مال  فروش  بر  مبنی  فرزند جمال  گودرزی 
 101 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 336 ارجاع و به كالسه 
9209980359801065 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/09/18 و ساعت 08:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و شكايت شاكی و به تجويز ماده 
180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف:11036 معينيان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
 16 حوزه   93/12/19 تاريخ   10/93/19 شماره  رای  موجب  به  كالسه:851/92   286
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه متين ابيفی 

به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهل و چهار ميليون ريال بابت 
تاخير  بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت  اصل خواسته و مبلغ 112/000 ريال 
و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول در حق خواهان مختار عباسی به نشانی 
اصفهان-منطقه صنعتی محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسيم و پرداخت نيم عشر اجرايی 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 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:10107 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 حوزه   93/1/31 تاريخ   107 شماره  رای  موجب  به  كالسه:1463/92ش14   287
آزر  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
رشتيان فرزند رضا شغل آزاد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
36/400/000 ريال بابت وجه چك به شماره 830246  به عهده بانك ملی و يكصد و 
هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )91/12/13( تا تاريخ 
اجرای حكم در حق محكوم له علی پهلوی خواه فرزند جعفر شغل آزاد با وكالت آقای 
مهدی قربانيان به نشانی اصفهان-خ هشت بهشت غربی-بين چهارراه ملك و چهارراه 
گلزار-نبش ك13 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مكلف  عليه  ابالغ شد، محكوم  عليه  به محكوم 
به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای 
حكم و استيفاء محكوم 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:10105 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

93/2/11 حوزه ششم  تاريخ   189 رای شماره  موجب  به  288 كالسه:1725/92ش6ح 
كريم  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
فردحسينی فرزند محمدشريف به نشانی مجهول المكان  محكوم است به الزام به فك پالك 
اتومبيل پژوی 206 مدل 1389 به شماره انتظامی 486ص61ايران14 و تعويض پالك 
به نام شخص خوانده )كريم فردحسينی( در حق خواهان عليرضا قاسمی فرزند احمد 
با وكالت امير ايثاری فرد به نشانی اصفهان-خ شيخ بهايی-روبروی دارالقرآن-پ270. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
يا ترتيبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 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:10300 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
حوزه   92/10/26 تاريخ   1581 شماره  رای  موجب  به  كالسه:910/92ش14   289
عليه سيد  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  14 شورای حل 
به  به نشانی مجهول المكان  محكوم است  فرزند سيد محمدعلی  ئی  محمدمهدی هزاوه 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند تلفن همراه به شماره 0913600016 به 
نام محكوم له كوروش سليمی فرزند محمد شغل آزاد به نشانی اصفهان-رهنان-شريف 
شرقی-مبل سی پل-پ49 و نيم عشر حق االجرا طبق مقوم دادخواست به مبلغ 950/000 
ريال. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 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:10227 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حل  شورای   7 حوزه   93/2/31 تاريخ   315 شماره  رای  موجب  به  كالسه:9/93   290
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمد صادقی به نشانی 

خواسته  اصل  بابت  ريال   30/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  
و پرداخت مبلغ 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
حق  در  حكم  اجرای  تاريخ  لغايت   79/8/30 و   79/6/30 موصوف  چكهای  سررسيد 
محكوم له مختار عباسی به نشانی محمودآباد-خيابان 16گچ-سنگبری نسيم و پرداخت 
نيم عشر االجرايی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
استيفاء محكوم  و  اجرای حكم  كه  كند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محكوم  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 
دو شورای  مجتمع شماره  حقوقی   14 نمايد.م الف:10088 شعبه  اعالم  ندارد، صريحا 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به كالسۀ  دادخواست  به شرح   1 دارای شناسنامه شماره  فتاحيان  درعلی  آقای   300
122/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدرضا فتاحيان بشناسنامه 360 در تاريخ 93/1/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل:1- دورعلی 
فتاحيان فرزند نادعلی، ش.ش 1 )پدرمتوفی( 2- ماهيجان كريميان فرزند آقايار، ش.ش 
5 )مادر متوفی( 3- فاطمه فتاحيان فرزند پرويز، ش.ش 180 )همسر متوفی(. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
آگهي مخدوش شدن سند مالكیت وصدورالمثني

نظر به اينكه ورثه رمضان اميري شهرضائي فرزند حاج جواد باستناد دو برگ استشهاد 
و  ارائه گواهي حصر وراثت  وبا  امضاء شهود رسمًا گواهي شده  و  محلي كه هويت 
در  واقع  پالك 1486  مالكيت ششدانگ  كه سند  نموده  اعالم  مربوطه  مالياتي   19 فرم 
موغان 3 اصلي بخش يك ثبتي شهرضا شده كه ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت شماره  
484/7835  درصفحه 592 دفتر3 متمم بنام صديقه قرباني ثبت و سند صادر شده كه 
نامبرده بموجب سند47306 مورخه 1337/6/25 مالكيت خودرا به رضا كودك انتقال 
داده است و بموجب سند47874 مورخه 1337/09/02 سند اوليه به ميزان 6 دانگ در 
قابل  و  پاره گي مخدوش شده  بعلت  كه  گرفته  قرار  اميري شهرضايي  سهم رمضان 
استفاده نميباشد اينك ورثه رمضان اميري شهرضائي درخواست سند مالكيت المثني 
ماده   5 تبصره  اجراي  در  لذا  نموده  را  فوق  پالك  از  خود  مالكيت  دانگ   6 به  نسبت 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به 
مخدوش شدن سند فوق الذكر و درخواست صدور سند المثني از طرف ورثه رمضان 
اميري شهرضائي اعتراضي دارد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي 
اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و 
در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه 
آن به متقاضي المثني داده خواهدشد.مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

اخطار اجرایی
24010 كالسه:92-1886ش11و92-1915 به موجب رای شماره 2048 تاريخ 93/1/31 
حوزه يازدهم شورای حل اختالف اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن 
زمانی فرزند جهان بخش به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ سی و دو 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و 106/000ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 89/11/5 تا تاريخ اجرای 
حكم و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان ايرج خيراللهی فرزند عبدالرحيم 
عشر  نيم  و  خيرالهی  صدر-فروشگاه  پاساژ  بزرگ-مقابل  اصفهان-بازار  نشانی  به 
حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
 يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  باشد و در صورتی  آن ميسر  از  به  محكوم 
تسليم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند، 
مجتمع حقوقی   11 شعبه  م الف:7764  نمايد.   اعالم  صريحا  ندارد،  مالی  اگر  و   كند 

مركزی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 پوالدی از پرسپولیس نمی تواند
 جدا شود

مسئول کمیته نقل و انتقاالت لیگ برتر گفت: پوالدی بازیکن 
پرس��پولیس اس��ت و برای رفتن به هر تیمی باید رضایت نامه 
بگیرد.مصطفی شهبازی، در مورد احتمال حضور مهرداد پوالدی 
در لیگ قطر اظهار داش��ت: ازنظر س��ازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال ایران، مهرداد پوالدی با پرسپولیس قرارداد دارد، بازیکن 
این تیم است و برای رفتن به هر تیم دیگری باید از این باشگاه 
رضایت نامه بگیرد.وی افزود: پوالدی باید رضایت پرسپولیس 
را جلب کند تا در ادامه بتواند از طریق TMS به لیگ کش��ور 
دیگری برود و در غیر این صورت نمی تواند غیر از پرسپولیس 

جای دیگری برود.

اولویت گیتی پسند حفظ بازیکنان
سرمربی تیم فوتسال گیتی پس��ند اصفهان گفت: تالش تیم 
گیتی پسند بر این است که بازیکنان سال گذشته خود را حفظ 
کند و خوشبختانه تابه حال توانسته قرارداد بیشتر بازیکنانش 
 را تمدید کند.محمد کش��اورز پیرامون وضعی��ت کنونی تیم

 گیتی پسند اظهار کرد: گیتی پس��ند در شرایط خوبی به سر 
می برد اما تنها مشکل این تیم زمان است زیرا بسیار دیر شرایط 
مربی و کادر فنی اش مشخص ش��د و متأسفانه با کمبود زمان 
مواجه است.وی تصریح کرد: کار بسیار دشواری است که مربی و 
بازیکن تیم یک نفر باشد زیرا این مسئولیت بسیار زمان بر است 
و بنده فقط برای کمک به گیتی پس��ند مربیگری را پذیرفتم 
زیرا این تیم در ش��رایط خاصی قرار داشت.وی در پاسخ به این 
سؤال که به چه دلیل مسئوالن باش��گاه شما را برای مربیگری 
تیم انتخاب کردند درحالی که اسم شما جزء لیست مربیان زیر 
نظر گرفته نبود، گفت: در مورد این موضوع نظر خاصی ندارم و 
واقعاً نمی دانم چه شد که این پیشنهاد را به بنده دادند.کشاورز 
تصریح کرد: در فکر تزریق چند جوان بومی و اصفهانی به این 
تیم هستیم که تابه حال مسلم رستمیان، علی عابدین و حسن 
لوالکی به این تیم اضافه شده اند و هدف اصلی گیتی پسند ارائه 

بازی خوب و زیبا است.

اردوهای استعدادیابی در نطنز
سرپرس��ت اداره ورزش و جوانان نطنز گفت: سومین مرحله از 
اردوهای پایگاه قهرمانی و استعدادیابی فدراسیون کاراته که از 
روز شنبه ۱۸ مردادماه به میزبانی نطنز آغازشده بود، دیروز به 
پایان رسید.حسین صفری اظهار کرد: به همراه این 30 کاراته کار 
نوجوان، اکبر عبدلی مسئول پایگاه های قهرمانی و استعدادیابی 
فدراسیون کاراته به عنوان سرمربی حضور دارد.وی همچنین 
پیرامون اعزام تیم سو کیو کوشین کان کاراته نطنز به مسابقات 
بین المللی تصریح کرد: تیم کاراته نطنز در تمامی رده های سنی 
با حضور 26 بازیکن بانو و ۱4 بازیکن آقا به مسابقات بین المللی 
اعزام می شوند.صفری بیان کرد: این مسابقات از 22 مردادماه به 
میزبانی شهر اصفهان و با حضور ۱9 کشور از سراسر دنیا برگزار 

می شود که تیم نطنز هم در این مسابقات شرکت می کند.

6
سپاهان- استقالل؛ امروز ساعت 15: 19

در چارچوب رقابت های هفته سوم لیگ برتر فوتبال عصر امروز پنجشنبه از ساعت۱5: ۱9 
تیم های سپاهان و استقالل در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم می روند.هر دو تیم سپاهان و 
استقالل دو هفته نخست لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشتند و تنها تیم های 6 امتیازی 

جدول به حساب می آیند

اولین فینال لی��گ برتر در هفته 
سوم و با بازی سپاهان و استقالل 
رقم خواهد خورد ت��ا این دو تیم 
مدعی لیگ برتر قدرت خود را به رخ یکدیگر بکش��ند. 
سپاهان که هفته اول و دوم لیگ را مقتدرانه با پیروزی 
پشت س��ر گذاش��ت قصد دارد با پیروزی در این بازی 
به تمام تیم ها لیگ برتر نش��ان دهد که امس��ال به قصد 
قهرمانی قدم به عرصه لیگ گذاشته است. استقالل نیز 
در صورت برد این بازی نشان می دهد که تیم ترسناکی 
برای تیم های دیگر دربازی های آینده لیگ برتر اس��ت 
و ازاین رو ای��ن بازی باوجوداینکه در هفته س��وم برگزار 
می شود اما حساسیت بسیاری دارد. سرمربی استقالل که 
خود با سپاهان جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر برده از 
خاطرات خوش خود در اصفهان می گوید. امیر قلعه نوعی 
در حاشیه تمرین استقالل اظهار داشته: »این دیدار یک 
فینال زودرس است و به دلیل ش��ش امتیازی بودن دو 
تیم حساس��یت خاص خودش را دارد. دیدار اس��تقالل 
و سپاهان همواره حس��اس بوده و اینکه سپاهان در دو 
هفته گذشته گلی نخورده و بیش��ترین گل زده را دارد 
نشان دهنده کیفیت این تیم است.« وی ادامه می دهد: 
»خوشحالم به شهری می روم که خاطرات بسیار خوبی 

از آن دارم به ویژه از دوران کار با پور سینا و ساکت این 
خاطرات برجای مانده است. به هر صورت استقالل 

روزبه روز بهتر می شود و بازیکنان ملی پوش ما هم 
به مرور شرایط ایده آل بازی را پیدا خواهند کرد.« 
وی همچنین درباره احتمال توهین به بازیکنانی 
که از س��پاهان به اس��تقالل آمده اند، تصریح 
می کند: »این مس��ائل در همه ش��هرها وجود 

دارد. فصل گذشته مجتبی جباری به سپاهان 
رفته بود اما در بازی ک��ه در تهران برگزار 

شد و اتفاقاً س��پاهان در آن برنده شد 
تماشاگران او را تشویق کردند. اگر 

هم منظورتان امید ابراهیمی 
است که این جابه جایی در 

فوتبال حرفه ای طبیعی 
محس��وب می شود. در 
آن دو سالی که من در 
اصفهان با ساکت کار 
می کردم تماش��اگران 

اصفهانی هم��واره منتخب اخ��الق بودند.« س��رمربی 
استقالل درباره اینکه تیم برنده این دیدار شانس قهرمانی 
لیگ برت��ر را دارد، می گوید: »هنوز ۱3 هفت��ه تا پایان 
نیم فصل باقی مانده و صحبت دراین باره زود اس��ت. باید 
هنوز نقاط ضعف تیم ها برطرف شود و بعد از شش هفت 
هفته شاید بتوان در این مورد صحبت کرد.« قلعه نویی 
در خاتمه تصریح می کند: »در دیدار مقابل سپاهان دو 
هدف خواهیم داشت. اول آنکه گل نخوریم و دوم اینکه 
به گل برسیم تا نتیجه دلخواه را کسب کنیم. البته نتیجه 
دست خداست و این مسائل حرف های بیرون زمین است. 
کس��ی باور نمی کرد که آلمان بتواند هفت گل به برزیل 
بزند اما این تیم با نتیجه ای عجیب میزبان جام جهانی را 
شکست داد.« مربی تیم سپاهان نیز از آمادگی تیم خود 
برای شکست استقالل خبر داده است.مجید بصیرت در 
گفت وگویی اعالم این مطلب اظهارمی کند: »بعد از دو 
برد مسرت بخش هم اکنون ش��رایط تیم ازنظر روحی و 
روانی بسیار خوب است و ما به غیراز حمودی هیچ محروم 
یا مصدومی نداریم. اس��تقالل تیم قابل احترامی است و 
سپاهان تمام تالش خود 
را ب��رای پیروزی 
کار  ب��ه 

می گیرد.«وی 
 : ی��د ا فز می ا
»استقالل در 
این فصل از 
رقیبان اصلی 
سپاهان برای 
ن��ی  ما قهر
امس��ال  اس��ت. 
س��پاهان ب��ا درایت 
کرانچار بازیکنان 
بسیار خوبی 
را جذب 
کرده و 

فکر کنم ما تنها تیمی باشیم که 5 بازیکن جذب شده در 
ترکیب ثابت سپاهان بازی می کنند.«بصیرت در پاسخ 
به این سؤال که معموالً سپاهان در چند بازی اول فصل 
پیروز می شود و سپس روند نزولی پیدا می کند، می گوید: 
»درزمانی که من به همراه قلعه نویی در سپاهان بودیم 
اتفاقاً بازی ها را خوب آغاز نمی کردیم و در هفته دهم به 

صدر جدول می رسیدیم.
 امس��ال بس��یار خوب ش��روع کرده ایم و تا پایان فصل 
نیز س��عی می کنی��م چنی��ن باش��یم.«وی می افزاید: 
»خوش��بختانه چمن ورزش��گاه فوالدش��هر از کیفیت 
مطلوبی برخوردار است و نسبت به سال گذشته خیلی 

بهتر شده است. 
ج��ا دارد از باش��گاه ذوب آهن ب��ه دلیل آم��اده کردن 
چنین چم��ن خوب��ی تش��کر کنیم.«کاپیتان س��ابق 
تیم فوتبال س��پاهان اظهار خط��اب به ه��واداران این 
تیم می گوید: »از هواداران فهیم س��پاهان درخواس��ت 
 می کنم ورزش��گاه را پر کنند و تنها به تشویق تیم خود

 بپردازند. این تماشاگران سرمایه های سپاهان هستند که 
باید قدر آن ها را بدانیم.«

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در هفته سوم رقابت های 
لیگ برتر میزبان تیم اس��تقالل تهران است. این دیدار 
امروز پنجشنبه 23 مردادماه ساعت ۱9: ۱5 در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار می شود.
 قبل از آغاز ای��ن دیدار به همت رواب��ط عمومی و واحد 
فرهنگی باشگاه, برنامه های هنری و فرهنگی متنوعی 

در ورزش��گاه 
ر  ا گ��ز  بر

می شود.

فینال زودرس لیگ برتر در ورزشگاه فوالدشهر

گذر قلعه نویی به اصفهان افتاد
دوئل سپاهان و استقالل در هفته سوم جام
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بازیکنان ایرانی
که داور زنی کرده اند

۱. عزیز اصلی:
2 س��یلی از هنرپیشه فیلم فارس��ی، یعنی عزیز اصلی، 
خاطره ساز شد، او هر 2 بار با پیراهن پرسپولیس داوران 

را زد.
۲. منصور پور حیدری:

مدیر فنی استقالل هم سابقه دار است ... سال 4۸، سیلی 
به س��عید صدری! البت��ه او از خوش اخالق ترین مردان 

فوتبال ماست.
۳. رضا نعلچگر:

در بازی استقالل � تهرانجوان سال ۱36۱، رضا نعلچگر 
به رحیم عباسقلی داور خوب آن زمان سیلی زد و 6 ماه 
محروم شد. او که بازیکن تیم ملی بود، بعدها تیم ملی را 

از دست داد.
4. مرتضی کرمانی و مجتبی محرمی:

در دقیقه 90 بازی ایران و ژاپن در جام ملت های ۱992 
آسیا، وقتی ایران با گل مشکوک ژاپنی ها در آستانه حذف 
بود، جمال الشریف داور دیدار نادر محمدخانی را اخراج 
کرد و بازیکنان خسته و عصبانی ما را عصبانی تر کرد. همه 
دور داور را گرفتند. محرمی به ساق جمال الشریف لگد زد 
و مرتضی کرمانی گ��ردن او را با ناخن هایش خراش داد. 
حق این 2 محرومیت یک س��اله بود اما همراه این 2 نفر، 

فرشاد پیوس هم یک سال محروم شد.
5. مسعود غفوری های اصل:

بازی تاریخی 30 دی ۷3، پر از حرف و حاش��یه و فحش 
و لگد بود ام��ا در آن بازی تنها یک نف��ر داور را زد! وقتی 
ابهران خطا روی پیوس را پنالتی به س��ود پرسپولیس 
اعالم کرد؛ مدافع جوان استقالل به سوی داور رفت و با 2 
دست به سینه داور کوبید اما در اوج استرس و التهاب هیچ 

تصمیمی مبنی بر جریمه او نگرفت!
6. حمید استیلی:

در ی��ک خط��ای کمت��ر دیده ش��ده! در دی��دار 
پرس��پولیس � بانک ملی در لیگ هش��تم حرفه ای، در 
 اردیبهش��ت ۷۸، س��یامک بخش��ی داور دی��دار را هل

 داد.
7. علی کریمی:

در بهمن س��ال ۱3۷۷، در تورنمن��ت دان هیل ویتنام 
علی کریمی به داور ژاپنی لگد زد و او هم یک سال دچار 

محرومیت شد.
8. پیام صادقیان:

شاخ به شاخ شدن پیام صادقیان با اکبریان شدت عمل 
کمتری نسبت به سایر موارد داشت اما قانون و مجازات 

دامن اورانیزگرفت.

3 )ده خط(

3
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
از  شده  مجزي   2/14201 پالك  يكبابخانه  از  قسمتي  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
از پالك 2/1615 جمعًا  انضمام قسمتي  به  كه  از 2 اصلي و 2/1614   فرعي   1614/1
ثبتي شهرضا كه طبق  واقع در فضل آباد بخش يك  داده است  را  يكباب خانه  تشكيل 
به علت عدم  ثبت است  فرزند سيف اله در جريان  ناظم  بنام خانم شهين  ثبتی  پرونده 
حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1393/6/24 ساعت  ثبت و برطبق تقاضای 
و  مالكين  بكليه  آگهی  اين  موجب  به  لذا  خواهدآمد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   8
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالك مطابق ماده 20  مجاورين و صاحبان 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
انتشار:93/5/23  تاريخ  شد0  خواهد  انجام  تعطيل  از  بعد  روز  در  حدود  تحديد   گردد 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/3/3-107 دادنامه:  شماره  پرونده:622/92  كالسه   249
نشانی  به  مرتضی  فرزند  باغبادران خواهان: محمد صفری  اختالف  اول شورای حل 
چرمهين-خ حافظ-ك شاهد خوانده: شركت كيان سازه پوشش با مديريت آقايان سيد 
علی و محمدحسين موسوی پور فرزندان همت علی به نشانی مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم 
اين شورا داشته كه پس از ثبت به كالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای شورا: در خصوص دعوی محمد صفری فرزند مرتضی به طرفيت 
موسوی پور  محمدحسين  و  سيدعلی  آقايان  مديريت  با  پوشش  سازه  كيان  شركت 
فرزندان همت علی به خواسته تامين خواسته و مطالبه مبلغ 43/539/800 ريال بابت 
بدهی خوانده به خواهان با نشر آگهی در خصوص مجهول المكان بودن خواندگان شورا 
با توجه به محتويات پرونده و كپی مصدق قرارداد مورخ 89/9/9 و كپی مصدق رسيد 
عادی مورخ 90/4/8 كه به امضای خوانده رديف دوم نيز رسيده و نشانه بدهكار بودن 
می باشد و نظر به اينكه خواندگان علی رغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه رسيدگی شورا 
حاضر نگرديده و اليحه ای نيز ارسال ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 198و519 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 1379 حكم بر محكوميت شركت كيان سازه پوشش با مديريت آقای 
محمدحسين موسوی پور به پرداخت مبلغ 43/539/800 بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 100/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد و در 
خصوص خوانده رديف اول با توجه به كپی مصدق قرارداد عادی و رسيد ارائه شده 
مستنداً به مواد 84و89 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
ناظر بر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی بوده 
و ظرف بيست روز قابل واخواهی دراين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
حقوقی  اول  می باشد. شعبه  باغبادران  عمومی  دادگاه  در  تجديدنظر  قابل  روز  بيست 

شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/3-689  شماره  پرونده:93-94ش6  كالسه   250
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانك مهر اقتصاد به مديريت حميد نوری 
نشانی:اصفهان-پل آذر-ابتدای خيابان توحيد وكيل: محبوبه السادات تدين فر نشانی: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-حدفاصل خ نيكبخت و ميدان آزادی-مجتمع شكوفه-واحد201 
المكان  مجهول  نشانی:  دو  هر  اسماعيليان  سميه   -2 ابراهيمی  زينت   -1 خواندگان: 
خواسته: مطالبه وجه چك با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد با وكالت محبوبه السادات تدين فر به طرفيت 
1- زينت ابراهيمی 2- سميه اسماعيليان به خواسته مطالبه مبلغ 17/900/000ريال از 
وجه چك به شماره 201491 به مبلغ 25/000/000 ريال مورخ 89/12/10 به عهده بانك 
صادرات شهيد محمدی كد1807 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات 
پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته اند و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خواندگان ثابت به نظر ميرسد كه به استناد مواد 
249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م. حكم بر محكوميت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 17/900/000 ريال بابت اصل خواسته و 
114/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
حكم  اجرای  تاريخ  تا   )89/12/10( موصوف  تاريخ سررسيد چك  از  تاديه  در  تاخير 
درحق خواهان صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض در محاكم عمومی 

حقوقی اصفهان ميباشد.م الف:10950 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ نظریه کارشناسی 

251 احترامًا در اجرای قرار آن مقام محترم قضايی در ارتباط با كارشناسی پرونده 
كالسه 253/93 موضوع تعيين نفقه خانم مژگان نجمی ورنوسفادرانی از تاريخ 90/12/1 
از  متولد 87/10/8  زنگنه  تينا  فرزند مشترك دختر  و  قطعی  لغايت زمان صدور حكم 
تاريخ تقديم دادخواست 93/1/28 به طور مستمر مراتب بررسی و گزارش كارشناسی 
در  منتخب ضمن حضور  كارشناس  اينجانب  تقديم می گردد.  آن  برآورد  با  رابطه  در 
دفتر شورا و مطالعه پرونده و مذاكره با خواهان و استماع اظهارات وی و با عنايت به 
اينكه به علت مجهول المكان بودن خوانده آقای رضا زنگنه امكان تماس با وی فراهم 
نگرديد و با عنايت به شئون زوجه و بررسی وضعيت درآمد و معيشتی زوج و در نظر 
گرفتن جميع جهات و عوامل موجود و موثر در قضيه ميزان نفقه آنان را به شرح ذيل 
از   -1 ورنوسفادرانی:  نجمی  مژگان  خانم  زوجه  نفقه  الف(  می دارد.  اعالم  و  برآورد 
تاريخ 90/12/1 لغايت 90/12/29 روزانه 50000 ريال، ماهيانه 1/500/000 ريال، جمعًا 
به مبلغ 1/450/000 ريال. 2- از تاريخ 91/1/1 لغايت 91/12/30 روزانه 60/000 ريال، 
ماهيانه 1/800/000 ريال، جمعًا به مبلغ 21/960/000 ريال. 3- از تاريخ 92/1/1 لغايت 
92/12/30 روزانه 80/000 ريال، ماهيانه 2/400/000 ريال، جمعًا به مبلغ 29/280/000 
ريال. 4- از تاريخ 93/1/1 لغايت 93/4/31 روزانه 120/000 ريال، ماهيانه 3/600/000 
لذا جمع نفقه زوجه از تاريخ 90/12/1 لغايت  ريال، جمعًا به مبلغ 14/880/000 ريال. 
93/4/31 به مبلغ 67/570/000 ريال برآورد و اعالم می گردد. ب( نفقه فرزند مشترك 
تينا زنگنه: از تاريخ 93/1/28 لغايت 93/4/31 روزانه 50/000 ريال، ماهيانه 1/500/000 
ريال، جمعًا به مبلغ 6/200/000 ريال. لذا جمع نفقه فرزند مشترك از تاريخ 93/1/28 
لغايت 93/4/31 به مبلغ 6/200/000 ريال برآورد و اعالم می گردد.همچنين نفقه زوجه 
تا پايان سالجاری روزانه 120/000 ريال و فرزند مشترك دختر تينا روزانه 50/000 
ريال تعيين می گردد. ضمنًا چنانچه خوانده در طول اين مدت مبالغی به عنوان نفقه به 
می گردد.م الف:10703  مذكور كسر  مبالغ  از  ارائه رسيد  با  باشد  نموده  پرداخت   آنان 

شعبه سوم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/29-481  شماره  پرونده:92-1992/ش6  كالسه   252
به  ثامن االئمه  اعتباری  تعاونی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
نمايندگی محمدحسين نظری توكلی و مسعود مهردادی نشانی: اصفهان-خ جی-مقابل 
نشانی:  احمدی  شهرزاد  وكيل:  ثامن االئمه  اعتباری  تعاونی  تاالر-سرپرستی  خيابان 
ماكان3-طبقه3-واحد15  تجاری-اداری  پليس-ساختمان  توحيد-چهارراه  اصفهان-خ 
خوانده: مرتضی رحيمی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
 به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن االئمه
به  احمدی  با وكالت شهرزاد  توكلی و مسعود مهردادی  نمايندگی محمدحسين نظری 
يك  وجه  ريال   22/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رحيمی  مرتضی  آقای  طرفيت 
ابراهيم  بانك صادرات شعبه شهيد  به عهده  به شماره 459096 مورخ 92/10/4  چك 
جعفری به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
عليه  محال  بانك  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  های  صدور  و  خواهان  يد  در  مستندات 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
دفاعيات  و  اليحه  هيچگونه  و  نيافته  در جلسه حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محكمه  و  مستند 
ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه مستندا به مواد 
313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 22/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 112/000 ريال بابت هزينه 
تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی 
سررسيد چك موصوف )92/10/4( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم 

می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی 
ميباشد.م الف:10706 شعبه ششم حقوقی شورای  در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

253 كالسه پرونده:1869/92 شماره دادنامه:450-93/3/26 مرجع رسيدگی: شعبه هفت 
آباد- دولت  نشانی:  آبادی  دولت  داوری  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
خ آزادگان شمالی-كوچه نهضت-پالك9 خوانده: ايمان دادخواه نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی داوری دولت آبادی به طرفيت آقای ايمان 
دادخواه به خواسته مطالبه مبلغ 26/000/000 ريال وجه چك به شماره های 830657-

91/8/10و830658-91/9/10 به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد 
كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و يكصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير و 
تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )سررسيد چكها( تا تاريخ اجرای حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
ميباشد.م الف:10700  اصفهان  محاكم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

قليزاده  مينا  خواهان:  بايگانی:92-2374  شماره   93/3/13-456 دادنامه:  شماره   254
نشانی بهارستان-فاز2-بلوك125-نبش فروردين فرزندگان-پ321 مشاور امالك آريا 
خوانده: سياوش پزشكی نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه نفقه گردشكار: شورا با 
عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم مينا قليزاده به طرفيت 
لغايت   93/3/1 تاريخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  مطالبه  خواسته  به  پزشكی  سياوش  آقای 
صدور حكم به انضمام نفقه فرزندان شوری پس از بررسی مستندات ابرازی و مالحظه 
زوجيت  رابطه  احراز  و  ميانه   156 شماره  دفترخانه  در   59628 شماره  نكاحيه  سند 
و   93/1/16 مورخ  صورتجلسه  و  تقديمی  دادخواست  و  خواهان  اظهارات  مالحظه  و 
و  نيافته  دادرسی حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  اينكه  به  توجه  با 
هيچگونه مدركی مبنی بر برائت ذمه خويش و نيز نشوز زوجه به شعبه ارائه ننموده 
اعتراض  از  كارشناسی  نظر  ماندن  و مصون  كارشناس  به  امر  ارجاع  با  است شورا 
دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستند به مواد 1106-1107-1199 ق.م خوانده با 
به پرداخت مبلغ 32/340/000 ريال بابت نفقه زوجه از تاريخ 92/3/1 لغايت 93/3/31 
و پرداخت مبلغ 1/800/000 ريال بابت نفقه فرزندان اشكان از تاريخ 92/11/24 لغايت 
92/12/29 و از تاريخ 93/1/1 به صورت مستمر به پرداخت ماهيانه 1/800/000 )يكصد 
و هشتاد هزار تومان( و بابت نفقه ماكان از تاريخ 92/11/24 لغايت 92/12/29 جمعًا 
1/440/000 ريال و از تاريخ 93/1/1 به صورت مستمر به پرداخت ماهيانه 1/500/000 
ريال معادل )يكصد و پنجاه هزار تومان( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه وپس از 
آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:10699 نوريان قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده9209980351200962  شماره  دادنامه:9309970351200355  شماره   255
آقای  با وكالت  فرد خواهان  آقای علی هنری  بايگانی شعبه:920986 خواهان:  شماره 
سيد امان ا... تكاپو به نشانی اردستان-خيابان امام خمينی-بعد از بانك مسكن-روبروی 
مركز مخابرات 118 خوانده: آقای عليرضا كمالی به نشانی مجهول المكان وكيل: آقای 
سيد امان ا... تكاپو به نشانی اردستان-خيابان امام خمينی-بعد از بانك مسكن-روبروی 
مركز مخابرات118 خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه با عنايت به محتويات 
رای  رای می نمايد.  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگی 

دادگاه: دعوی سيد امان ا... تكاپو به وكالت از علی هنری فرد فرزند مجتبی به طرفيت 
وجه  ريال   100/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عبدالحسين  فرزند  كمالی  عليرضا 
مطلق خسارات  انضمام  به  بانك صادرات  عهده   90/7/25-393/750514 چك شماره 
قانونی-با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
يا بطالن دعوی  دين  پرداخت  از  كه حكايت  دليلی  اينكه خوانده  و  دارد  وجه خواسته 
استناد مواد 310و313  به  لذا  ثابت است  دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 5/680/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد 

نظر خواهد بود.م الف:11031حفيظی رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/9-761  شماره  پرونده:260/93  كالسه   256
گچ-سنگبری  محمودآباد-خ  نشانی:  عباسی  مختار  خواهان:  اختالف  حل  شورای   12
معادل  مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  جهانيان  حميدرضا  خوانده:  نسيم 
50/000/000 ريال از چك به شماره 864625 مورخ 72/12/25 به عهده بانك ملت به 
انضمام هزينه های دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مختار عباسی به 
طرفيت آقای حميدرضا جهانيان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال معادل وجه 
چك به شماره 864625-75/12/25 به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور 
نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال قسمتی از 
چك مورد نظر بابت اصل خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر 
تاريخ سررسيد چك موصوف  از  تاديه  تاخير و  قانونی و خسارت  آگهی طبق تعرفه 
)75/12/25( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و 

پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی 
شورای دو  شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  ميباشد.م الف:10951  اصفهان   حقوقی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 14 شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/6-751  شماره  پرونده:328/93  كالسه   257
شورای حل اختالف خواهان: مختار عباسی نشانی: محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسيم 
از چك شماره  تدين نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه بخشی  خوانده: علی 
اعضا شورا ختم  نظريه مشورتی  اخذ  پرونده و  به محتويات  با عنايت   122/017243
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای 

به  تدين  علی  آقای  طرفيت  به  عباسی  مختار  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل 
عهده  به   122/017243 به شماره  وجه چك  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته 
بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و شصت و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف )1382/2/1( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 

صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی 

حقوقی اصفهان ميباشد.م الف:10954 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/9-762  شماره  پرونده:261/93  كالسه   258
گچ-سنگبری  محمودآباد-خ  نشانی:  عباسی  مختار  خواهان:  اختالف  حل  شورای   12
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  رفسنجانی  كوچكی  علی  خوانده:  نسيم 
به عهده  به شماره 895997 مورخ 83/2/27  از چك  بابت قسمتی  ريال   50/000/000
بانك ملی به انضمام هزينه های دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مختار 
عباسی به طرفيت آقای علی كوچكی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال قسمتی 
از وجه چك به شماره 895997-83/2/27 به عهده بانك ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور 
نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )895997( تا تاريخ اجرای حكم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
ميباشد.م الف:10952  اصفهان  عمومی حقوقی  محاكم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 259 كالسه پرونده:1511/92 شماره دادنامه:1806-92/11/23 مرجع رسيدگی: شعبه 11 
اصفهان-محمودآباد-خ  نشانی:  عباسی  مختار  خواهان:  اصفهان  اختالف  شورای حل 
گچ-سنگبری نسيم خوانده: عليرضا مالرمضانی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم 
اختالف: در  مينمايد. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای مختار عباسی به طرفيت آقای عليرضا مالرمضانی به خواسته 
عهده  به  898391و898390  به شماره های  وجه چك  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه 
بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  كه  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  عليه  خواهان  دعوی  لذا 
محكوميت  به  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 112/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چكهای 
موصوف )79/7/6و79/8/6( تا تاريخ اجرای حكم و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه درحق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
ميباشد.م الف:10953  اصفهان  عمومی حقوقی  محاكم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

باران  افسون  خواهان:  بايگانی:1804-92  شماره  دادنامه:93/4/31-828  شماره   260
پوريان نشانی اصفهان-ملك شهر-شهرك نگين-خ5-پالك102 خوانده: جعفر هوشيار 
نشانی مجهول المكان خواسته: مهريه گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان افسون باران پوريان به طرفيت خوانده آقای جعفر هوشيار 
به خواسته مطالبه مهريه از قرار عين چهارده عدد سكه تمام بهارآزادی كه طی سند 
عادی مضبوط در پرونده با مالحظه از مدارك ابرازی از ناحيه خواهان و اينكه خوانده 
و طبق  نداده  ارائه  ادعای خواهان  مورد  مهريه  پرداخت  بر  مبنی  مدركی  و  دليل  هيچ 
مفاد سند نكاحيه )عادی( خوانده مكلف به پرداخت مهريه گرديده لذا دعوی مطروحه را 
ثابت دانسته و به استناد ماده 1082 ق.م و 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مهريه 
به شرح فوق به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ ده هزار و ششصد هزار تومان در حق 
خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم 
يك  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  می باشد.م الف:10941  اصفهان  حقوقی  عمومی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

به  ثامن االئمه  اعتباری  تعاونی  خواهان   272/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   261
با وكالت خانم احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه يك  نمايندگی آقای نظری و غيره 
فقره چك به طرفيت 1- جمشيد سيدزاده 2- اسماعيل موحدی 3- عباسعلی صادقی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/7/1 ساعت 11 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:10717  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  ناصری  اكبر  خواهان   734-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   262
است  نموده  تقديم  شكرانه  شهناز   – شكرانه  احمد  طرفيت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9/30 ساعت   93/6/22 مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان 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  پالك57   – 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 
يك  م الف:10719 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصميم 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نقفه  برهانی-منوچهر  عصمت  خواهان   754-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   263
وقت  است  نموده  تقديم  اكبری  مهدی  طرفيت  به  مبيع  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی 
رسيدگی برای روز يك شنبه مورخه 93/6/23 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان 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  پالك57   – 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 
يك  شماره  مجتمع  حقوقی   13 شعبه  م الف:10720  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

264 در خصوص پرونده كالسه 274/93 خواهان كمال شريفی به وكالت سيدحسين 
حسينی دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال رسمی سند پرايد 131مدل 1390 
دادرسی  هزينه   – ريال  به 25/000/000  مقوم  54ايران654س74  به شماره شهربانی 
– حق الوكاله وكيل به طرفيت فرهاد خزايی موغانی – مهدی تفرجی تقديم نموده است 
با توجه به  وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/24  ساعت 5عصر تعيين گرديده است 
مجهول المكان 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 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 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:10946 

شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

265 در خصوص پرونده كالسه 419/93و729/93 خواهان حسن جمالی دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقديم  جاويدان  علی   – رشيدی  داود  طرفيت  به  ثالث  جلب  بر  مبنی 
رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/22 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به 

مجهول المكان 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   11 شعبه  می شود.م الف:10713  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

266 در خصوص پرونده كالسه 93-391 خواهان احمدرضا توكلی دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ماهرانی  سيدعلی  طرفيت  به  مطالبه  بر 
93/6/17 ساعت 11/30ظهر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 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:10710 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
267 در خصوص پرونده كالسه 695/93 خواهان موسی براهيمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ نه ميليون ريال وجه چك به طرفيت مهدی ايزدی دخترآبادی تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/15 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان 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 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10704 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

268 در خصوص پرونده كالسه 718/92 خواهان سيد هاشم دادور دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند رسمی 621-95738 به طرفيت همدم ابرون تقديم نموده است 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9/30 ساعت   93/6/25 مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان 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 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 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:10694 

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

بر  مبنی  دادخواستی  پرونده كالسه 358/93 خواهان رضا حاتمی  269 در خصوص 
الزام به انتقال به طرفيت محمد محمدی كبابی – فرانك اسمعيل زاده سودجانی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/16 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان 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 – پالك57 كدپستی 8165756441 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:10960 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980354600222 پرونده:  شماره   9310100354602342 ابالغيه:  شماره   270
شماره بايگانی شعبه: 921203 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9209980354600222 برای حسن چنگانيان فرزند عباس-حسن قربانی فرزند 
اسماعيل – حيدر حق شناس گرگابی فرزند محمد-مجيد رمضانی سربندی فرزند رضا 
به اتهام جلب ثالث )غيرمالی( تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/07/09 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. 
مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المكان   عنايت  با 
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:10627 شعبه 120 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

271 در خصوص پرونده كالسه 344/93ش33 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بخشی از چك بانك سپه به شماره 161650 
سررسيد  از  تاديه  و  تاخير  خسارت  و  دادرسی  هزينه  انضمام  به   92/5/29 مورخه 
لغايت اجرای حكم بدواً تقاضای قرار تامين خواسته به طرفيت نورمحمد خدری تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 93/6/20 ساعت 11صبح تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:10956  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

272 در خصوص پرونده كالسه 761/93 خواهان پژمان رئيسی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند يك موتورسيكلت 1776اصفهان-42 به طرفيت عليرضا كمالی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/26 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان 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 – پالك57 كدپستی 8165756441 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:11034 

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

273 در خصوص پرونده كالسه 739/93 خواهان 1- محمدرضا افضل 2- روح ا... افضل 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال و تنظيم سند رسمی به انضمام مطلق خسارات مقوم 
به بيست ميليون ريال به طرفيت مصطفی فيروزمنش تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 93/6/29 ساعت 9:30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10942 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بتول بهران وند دادخواستی مبنی  274 در خصوص پرونده كالسه 345/93 خواهان 
بر مطالبه پنجاه ميليون ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفيت شيوا طالبی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/6/26 ساعت 9:30 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10945شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

275 در خصوص پرونده كالسه 345/93ش33 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر پرداخت مبلغ نوزده ميليون و پانصد و نود هزار ريال به موجب سه فقره چك بانك 
ملی به شماره 308670و308671و308672 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
است  نموده  تقديم  رضايی  بهرام  طرفيت  به  حكم  اجرای  لغايت  سررسيد  از  تاديه  و 
با  است  گرديده  تعيين  12ظهر  93/6/20 ساعت  مورخ  پنج شنبه  برای   رسيدگی  وقت 
توجه به مجهول المكان 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 می شود.م الف:10959 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



امام جواد )ع(: 
مؤمن نیازمند به س��ه خصلت اس��ت: توفیق از 
طرف خداوند متعال، واعظی از درون خود، قبول 
و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت نماید.
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کنجد گیاهی است یک ساله با ارتفاع حدود یک 
متر که قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده از کرک 
اس��ت. برگ های آن بیضی، باری��ک و نوک تیز 
اس��ت. گل های آن به رنگ سفید یا قرمز، به طور 
تک تک در کناره برگ های قسمت انتهایی ساقه 

ظاهر می شوند.
خواص مفید کنجد برای سالمتی بدن

 ازنظر طب قدیم ایران، کنجد گرم است. کنجد 
بسیار مغذی اس��ت و در اکثر کش��ورهای فقیر 
به عنوان جانشین گوش��ت بکار می رود. خواص 

مفید کنجد به شرح زیر است:
 1- برای چاق ش��دن و تقویت نیروی جنس��ی 

مؤثر است.
 2- برای رفع قولنج کنجد را آس��یاب کرده و با 
سرکه مخلوط کنید و به مقدار نصف وزن کنجد، 
مغز بادام پوست کنده را به آن اضافه کنید. سپس 
آن ها را پودر کنید و هرروز به مقدار یک قاش��ق 

سوپ خوری از آن بخورید.
 3- کنجد گرفتگی صدا را از بین می برد.

 4- نرم کننده معده و روده است.
 5- کره کنجد که در کانادا بنام ماهیتی معروف 
است و شبیه ارده است، غذای خوبی برای رشد 

بچه هاست.
 6- برگ کنجد را اگر به سر بمالید، باعث رشد و 

سیاهی موی سر می شود.
 7- ارده نرم کننده معده و روده هاست.

 8- کنجد فشارخون باال را کاهش می دهد.
 9- کنجد ضد رماتیسم است.

 10- برای رفع ناراحتی کیسه صفرا مفید است.
 11- دم ک��رده برگ کنج��د، اس��هال خونی را 

برطرف می کند.
 12- روغن کنجد برای رفع تنگی نفس، س��رفه 

خشک و زخم ریه مفید است.
 13- روغن کنجد سوزش ادرار را رفع می کند.

 14- از روغن کنج��د به ج��ای روغن زیتون در 
ساالد استفاده کنید.

 15- کنجد با تمام فوای��دی که دارد برای معده 
ضعیف مناس��ب نیس��ت، زیرا هضم آن سنگین 
اس��ت. این گونه اش��خاص باید آن را با عس��ل و 

سرکه بخورند.

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

مواظب سنگریزه ها باشید
روزی حکیمی در میان کش��تزارها قدم می زد که ب��ا مرد جوان 
غمگینی روبه رو ش��د. حکیم گفت: »حیف اس��ت در چنین روز 
زیبایی غمگین باش��ی.« مرد جوان نگاهی ب��ه دور و اطراف خود 
انداخت و پاس��خ داد: »حیف اس��ت!؟ من که متوجه منظورتان 
نمی شوم!« حکیم درحالی که به سوی برکه می رفت از مرد جوان 
دعوت کرد تا او را همراهی کند.به کنار برکه رس��یدند، برکه آرام 
بود. گویی آن را با درختان چنار و برگ های س��بز و درخش��انش 
قاب کرده بودند. صدای چهچهه پرندگان از البه الی ش��اخه های 
درختان در آن محیط آرام و ساکت، موسیقی دلنوازی می نواخت. 
حکی��م درحالی که زمین مج��اور خود را با ن��وازش پاک می کرد 
از جوان دعوت کرد که بنشیند.س��پس رو به ج��وان کرد و گفت: 
»خواهش می کنم یک سنگ کوچک بردار و آن را در برکه بینداز.« 
مرد جوان سنگریزه ای برداشت و با تمام قوا آن را درون آب پرتاب 
کرد. حکیم گفت: »بگو چه می بینی؟« مرد جوان گفت: »من آب 
موج دار را می بینم.« حکیم پرسید: »این امواج از کجا آمده اند؟« 
جوان گفت: »از سنگریزه ای که من در برکه انداختم.« حکیم گفت: 
»پس خواهش می کنم دستت را در آب فروکن و حلقه های موج 
را متوقف کن.« مرد جوان دستش را نزدیک حلقه ای برد و در آب 
فروکرد. این کار او باعث شد حلقه های جدید و بزرگ تری به وجود 
آید. گیج شده بود. چرا اوضاع بدتر شد؟حکیم پرسید: »آیا توانستی 
حلقه های موج را متوقف کنی؟« جوان گفت: »نه! با این کارم فقط 
حلقه های بیشتر و بزرگ تری تولید کردم.« حکیم پرسید: »اگر از 
ابتدا سنگریزه را متوقف می کردی چه!؟«.حکیم گفت: »ازاین پس 
در زندگی ات مواظب سنگریزه های بسیار کوچک اشتباهاتت باش 
که قبل از افتادن آن ها در دریای وجودت مانع آن ها شوی. هیچ وقت 
س��عی نکن زمان و انرژی ات را برای بازگرداندن گذشته و جبران 

اشتباهاتت هدر دهی.«.
نکته مهم داستان:

آثار اش��تباهات با توجه به بزرگی و کوچکی آن ها بعد از گذشت 
مدتی طوالنی و یا کوت��اه محو و ناپدید می ش��وند. اما اگر مراقب 
اشتباهات بعدی ات نباشی، همیش��ه دریای وجودت پر از موج و 
تشویش خواهد بود. بهتراست قبل از انجام هر عملی بافکر و تدبیر 
عواقب آن را بسنجی و سپس عمل کنی. بعد از حادثه ای بیهوده 

دست وپا زدن فقط اوضاع را بدتر می کند.
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آنچه امواج ماهواره می خواهد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 93/14
نوبت دوم 

شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات امور ثبتی  پالک های تحت پوش�ش خود را در بهارستان از طريق 
مناقصه عمومی به ش�ركت های دارای گواهينامه صالحي�ت در زمينه خدمات  مربوطه با نظارت منطقه ثبت اس�ناد و 
امالک جنوب اصفهان  واگذار نمايد . لذا متقاضيان می توانند   جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 93/05/20لغايت 
5/23/ 93 در ساعات اداری به امور قرار دادهای ش�ركت عمران بهارستان خ الفت  ش�رقی خ امير كبير و يا به سايت

www.BNT.ir مراجعه نمايند . ضمنا پيش�نهادات می بايس�ت تا پايان وقت اداری روز دو ش�نبه مورخ 93/06/03 
تحويل دبير خانه مركزی شركت عمران شود . كميسيون مناقصه س�اعت 11 مورخ 93/06/04 در محل سالن جلسات 
 شركت عمران بهارستان تشكيل و نسبت به باز گشايی پاكات اقدام خواهد شد . برای آگاهی بيشتر با تلفن 36803090 

) امور قرار دادها ( تماس حاصل نماييد . 

مدت پيمان سپرده شركت در مناقصهمبلغ بر آورد اوليه  ) ريال ( موضوع مناقصهشماره مناقصه 

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

م الف 11844شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

  مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لوله گذاری فاضالب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول     نوبت  اول    

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 .   ش�هرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1655 مورخ 93/5/6 و 4/1578 م�ورخ 93/5/19 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزايده های ذيل را برگزار نمايد . لذا از كليه متقاضيان جهت شركت دعوت به 

عمل می آيد.

شهرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1115 مورخ 93/1/20 شورای اسالمی 
 ش�هر در نظر دارد مزاي�ده  ذيل را برگ�زار نمايد . ل�ذا از كليه متقاضيان جهت ش�ركت دعوت 

به عمل می آيد.

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكش�نبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از ش�رايط و ش�ركت در
 مزايده ها به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از شرايط و 
شركت در مزايده به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

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

4/132/874/720184/000/000جاریترمیم آسفالت نوار های حفاری شده منطقه فالورجان93-2-227

12/233/106/898430/000/000جاریلوله گذاری فاضالب نجف آباد93-2-228 قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

بهره برداری از یک واحدتجاری واقع در بازارچه شهر و روستا طبقه اول محله 1- 
2/160/0003/600/000ب 1 فوالد شهر

بهره برداری از یکباب غرفه گل فروشی گل آفتاب واقع در محله آ2 روبروی 2- 
1/320/0002/200/000مسجد مصلی فوالد شهر

قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

510/000850/000بهره برداری از یک باب غرفه واقع در پارک شیخ بهایی)آ6( فوالد شهر1- 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/06/08 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه  مورخ 93/06/09

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

حسین امیری شهردار فوالد شهر

حسین امیری شهردار فوالد شهر

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت اول 

93/15983

93/15973

93/15977

93/5/22

93/5/22

93/5/22

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت سوم 
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