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با توجه به ضعف منابع آب کشور، احداث سد و طرح های توسعه ای در بسیاری از مناطق آبخیز 
جوابگوی نیاز مصرفی کشور نیست

 فراخوان افراد واجد شرایط 
کشتار دام شرعی

 رئی��س ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفه��ان گف��ت: 
۳۰ پایگاه ویژه کش��تار دام زنده برای روز عید قربان در ش��هر 
اصفهان لحاظ ش��ده اس��ت.عبدالرضا مرادی بابیان اینکه از ۴ 
سال گذشته طرح س��اماندهی ذبح دام زنده در روز عید قربان 
را در دس��تور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: با اجرای این طرح 
مردم زحمت رفتن ب��ه کش��تارگاه ها را نخواهند داش��ت.وی 
افزود: طبق ماده ۱۸ قانون دامپزش��کی کش��تار دام ها باید در 
کش��تارگاه انجام شود و آیین نامه ای بر اس��اس این ماده قانونی 
نوشته شد که در آن یک روز را استثنا کرده و آن هم عید سعید 
 قربان است.رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان تصریح 

کرد: ...
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اخبار کوتاهيادداشت

بیداری امروز کشورهای اسالمی 
ناشی از منويات واليت فقیه است

معاون فرماندار فالورجان گف��ت: باید روحیه رزمندگی، ایثارگری و 
شجاعت در جامعه با انتقال خاطرات دیروز به نسل امروز تقویت شود.

 عباس آقایی در جلسه ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس، اظهار 
کرد: هدف از تشکیل ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس شناسایی 
ارزش ها و پیوندهای دینی، ملی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه است.وی با اشاره به روند سیاسی کشور پیش 
از پیروزی انقالب اس��المی، افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
هر جنگی به کش��ور تحمیل می شد بخشی از س��رزمین ما از دست 
می رفت اما در طول هشت سال دفاع مقدس بر اساس رهنمودهای 
ام��ام راحل و تالش ه��ای مردم نه تنه��ا یک وجب از خاک کش��ور 
جدا نشد، بلکه در پایان کش��ور عراق نیز به عنوان متجاوز شناخته 
شد.معاون فرماندار فالورجان ضمن تشریح وضعیت کشور قبل و بعد 
از دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: رزمندگان اسالم طی هشت سال با 
هدف دفاع از آزادگی و شرف ملت ایران و با ایمان به خدای متعال با 

دشمن بعثی به مقابله پرداختند.

غربی ها صالحیت صحبت درباره 
حقوق بشر ايران را ندارند

معاون ستاد کل نیروهای مس��لح با اشاره به عملکرد آشفته غربی ها 
در عرصه رعایت حقوق انس��ان ها گفت: غربی ه��ا صالحیت ندارند 
درباره حقوق بش��ر ایران صحبت کنند.سردار سید مسعود جزایری 
معاون بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح  در سخنانی 
با تبیین عملکرد امریکا و غربی ها در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: 
جنایات و آدم کشی هایی که طی سالهای گذشته، حضور مستقیم و یا 
مشارکت کشورهای اروپایی و آمریکا به وقوع پیوسته است به حدی 
دردناک و ضد انسانی اس��ت که گفتگوی غرب در مورد حقوق بشر 
را تبدیل به  تراژدی تاریخ کرده اس��ت.وی افزود: هم اکنون اتحادیه 
اروپا تحت تأثیر امریکا و صهیونیزم بین الملل میلیون ها انس��ان را 
در آفریقا، آسیا و س��ایر نقاط جهان، با تحریم های غذایی و دارویی 
 و نیز  هجمه های فرهنگی و سیاسی تحت فش��ار اذیت و آزار و قرار 

داده است.

 غزه و فلسطین مسأله اصلی
 دنیای اسالم

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: با رشد سریع تحوالت 
در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، دنیا شاهد تغییر معادالت قدرت به 
سمت دنیای اسالم شده و دیگر جهان استکبار توان مقابله با این نظم نوین 
را نداشته و نخواهد داش��ت.علی اکبر والیتی  اظهارداشت: مسئله غزه و 
فلسطین یکی از مسائل اساسی دنیای اسالم است که مهمترین دغدغه و 
موضوع محوری جهان اسالم به شمار می رود و حمایت جانانه مردم مظلوم 
فلسطین، تقویت حمایت های همه جانبه از جریان مقاومت اسالمی در غزه 
و فلسطین مورد توجه قرار می دهد. مبارزه با خطر جریان های تکفیری و 
تندرو در جهان اسالم، حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین به عنوان 

مسئله اول دنیای اسالم محسوب می شود.
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وزیر امور خارجه روسیه گفت: ایران ممکن است به زودی بتواند به سازمان همکاری شانگهای 2
بپیوندد.به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در یادداشتی 
که در یک روزنامه تاجیکس��تانی منتشر شد، اعالم کرد: ایران، پاکس��تان و هند ممکن است 

به زودی بتوانند به سازمان همکاری شانگهای بپیوندند.

الوروف عنوان کرد: امکان پیوستن ایران به سازمان شانگهای

اظه�ارات اخی�ر اوبام�ا درب�اره گ�روه 
تروريس�تی داعش را در چه راستا بايد 

ارزيابی کرد؟
قب��ل از هر چی��ز بای��د بدانیم ک��ه داعش و 
جریان س��لفی افراطی زائده دس��ت آمریکا، 
کش��ورهای غربی و متحدین منطقه ای آنها 
هستند. مبرهن است که کش��ورهای غربی 
و متحدی��ن منطقه ای آنه��ا در پیدایش این 
گروهک تروریستی س��هم اصلی را داشتند، 
اما امروز شرایطی  به وجود آمده است که این 
گروهک تبدیل به هیوالیی شده است که خود 

آمریکایی ها هم از آن وحشت کردند.
 مش�ابه آنچه در مورد پدي�ده طالبان و 

بن الدن رخ داد؟
 بله، طالبان در افغانستان با حمایت کشورهای 
غربی شکل گرفت، ولی بعد از چندی طالبان 
عمال سالح خود را به سمت آمریکایی ها نشانه 
رفت و موجب ش��کل گیری جریان افراط در 
منطقه شد. داعش دقیقا از همان الگو پیروی 
می کند. امروز آمریکا و رئی��س جمهور این 

کشور با پدیده ای مواجه شده است که  خود در 
پدید آمدن آن نقش داشته و نمی دانند با آن 
چگونه برخورد کنند. تهدیدات داعش امروز 
از منطقه فراتر رفته و به کشورهای اروپایی و 
غربی هم سرایت کرده است.اینکه امروز اوباما 
 اعالم می کند امنیت ملی کش��ورش تهدید
  نم��ی ش��ود واقعی��ت ن��دارد چ��ون بخش

 عم��ده ای از نیروهایی ک��ه در حمایت این 
گروهک دس��ت به جنایت و ترور می زنند، از 
کشورهای غربی و آمریکا به خاورمیانه آمدند. 
حداقل آن است که این نیروها با کمک های 
لجستکی آمریکا در ابتدا برای مبارزه و ساقط 
کردن حکومت بشار اسد، وارد سوریه شدند و 
بعد فضای میدانی حرکت خود را به س��مت 

عراق توسعه دادند.
امروز برای همه مشخص شده است که داعش 
یک تهدید جهانی اس��ت که ب��ه منافع ملی 
اغلب کش��ورها در تناقض اس��ت و به همین 
دلیل آمریکا امروز به این نتیجه رسیده است 
که باید ب��ا این گروهک مقابله کند. توس��عه 

داعش به معنای تهدید امنیت ملی بسیاری 
از کشورها اس��ت.کما اینکه امروز کسانی که 
توسط این گروه تروریستی کشته می شوند 
تنها کشورهای منطقه و شیعان نیستند، بلکه 
اتباع آمریکایی از جمله خبرنگارانی که اخیرا 

کشته شدند هم در این دایره قرار می گیرند.
وضعیت امروز به اين معنی است که چاقو، 

دسته مالک خودش را می برد؟!
 این هیوال وقتی به وجود آمد موجود کوچکی 
بود، ولی وقتی بزرگ  ش��د چهره خودش را 
بیش��تر نمایان کرد و نش��ان داد که در ابعاد 
وسیع تری از طالبان دست به جنایت می زند 
حتی طالبان جریان داعش را بر نمی تابد و  با 
اقدامات این گروهک تروریستی مخالف است.

اوباما در مصاحبه اخیر خود با شبکه ان بی اس 
آمریکا به ط��ور تلویحی ادبی��ات جدیدی را 
درباره ایران به کار برد و گفت» مشکل پیش 
روی دولت های س��نی مذهب که بسیاری از 
آنها از متحدان آمریکا هستند، ایران یا موضوع 
شیعه و سنی نیست، بلکه افراطگرایی سنی 

است که خود را به شکل داعش نشان داده و 
بزرگترین خطر پیش رو است.« 

 چه تحلیلی می توان ب�رای اين ادبیات 
اوباما قائل شد.اين ادبیات به فشارهای 
داخلی به دولت ب�از می گردد ي�ا واقعا 
نش�ان دهنده ي�ک تغییر در سیاس�ت 
خارجی اين کش�ور در خص�وص ايران 

هراسی است؟
بخش��ی از سیاس��ت هایی که اوباما درقبال 
داعش انجام داده اس��ت به دلیل فش��ارهای 
داخلی از جمله جناح رقی��ب در کنگره این 
کشور است. طبیعی است در این شرایط افکار 
 عمومی و جناح رقیب آمریکا به اوباما فش��ار

 می آورند. به دلیل بی عملی و انفعال دولت این 
کش��ور اقدامات داعش موجب تهدید امنیت 
منطقه ای و بین المللی ش��ده اس��ت. کشته 
شدن دو نفر از خبرنگاران آمریکایی این پیام 
را به افکار عمومی آمریکا منتقل کرده اس��ت 
که باید نسبت به این جریان افراط و تروریسم 

حرکت جدی نشان داده شود.
به همین دلی��ل آمریکا از کلیه کش��ورهای 
منطقه دعوت کرد که علیه این جریان مقابله 
کنند. از طرف��ی آنها به خوبی م��ی دانند که 
مواضع جمهوری اسالمی در مقابل تروریسم 
کامال ش��فاف اس��ت. و می بینند ک��ه ایران 
ثابت قدیم ترین کشوری اس��ت که در مورد 
پدیده داعش و جریان افراطی س��لفی گری 

هشدارهای الزم را از گذشته داده است.  
 ادبی�ات جديد اوبام�ا چق�در ارتباط با 
ديپلماسی جديد ايران دارد. به تعبیری 
چه سهمی را بايد برای ديپلماسی دولت 

يازدهم قائل بود؟
موضوع غیرقابل انکار این اس��ت که ادبیات 
دولت یازدهم اصال قابل مقایس��ه با گذشته 
نیس��ت، امروز ایران در سطح گس��ترده ای  
محلی برای رفت و آمدهای بین المللی شده 
است. ما ش��اهد هس��تیم که وزاری خارجه 
کشورهای اروپای غربی که تا قبل از این دولت 
حاضر نبودند در س��طح مدیر کل ب��ه ایران 
بیایند، در سطح وزیر خارجه به ایران رفت و 

آمد می کنند؛
 لذا این تغییر رویکرد براساس سیاست های 
کلی دولت یازدهم است که یک تغییر اساسی 
به وجود آمده اس��ت. یقینا رویکرد دولت در 
 موضوع هس��ته ای در دیپلماس��ی و جایگاه 

بخش��یده کش��ورمان  ب��ه  ای   وی��ژه 
 است.

نکته  قابل توجه در این زمینه آن اس��ت که 
اظهارات رئی��س جمهور آمری��کا، حقانیت 
مواضع جمهوری اس��المی در قبال س��وریه 
را مش��خص می کند. جریانی که ما امروز در 
منطقه با آن مواجه هستیم، یک قرائت بسیار 
خشونت آمیز از اسالم دارد که توسعه طلبی 
این گروهک و هش��دارهای ایران درباره این 

جریان سلفی روشن شده است.
 این امر ثاب��ت می کند که ای��ران یک طرف 
با ثب��ات منطقه ای  اس��ت که هم��کاری با 
آن م��ی تواند موجب هم افزایی کش��ورهای 
منطق��ه ش��ود. امروز مش��خص اس��ت که 
کش��ور های منطقه نمی تواند  از نگاه و نظر 
 ایران به بح��ران های منطق��ه ای صرف نظر

 کنند.
 وزير خارجه دانمارک بعد از ديدار با وزير 
خارجه ايران در مش�هد گفت که حامل 
پیامی ويژه برای ايران بوده  است. قابل 
پیش بینی اس�ت که  اين پیام می توان 
درباره تح�رکات غرب ب�ر عیله داعش 
باشد.آيا اين ديدار به اين معنی است که 
غرب به دنبال همراه کردن ايران با خود 

برای مقابله با داعش است؟
در اج��الس اخی��ر نات��و کش��ورهای غربی 
درموض��وع برخورد ب��ا داعش ب��ه نقطه نظر 
همکاری مش��ترک رس��یدند، اما  جمهوری 
اس��المی در عین اینک��ه در اص��ل برخورد 
موضوع با ای��ن جریان ها تروریس��تی و ضد 
انسانی همراه اس��ت، اما نظرات اصولی خود 
را در مورد منطقه و خاورمیانه دارد. ایران در 
واقع مایل نیس��ت داعش رفته و یک جریان 
 اشغالی توسط سایر کش��ورها جایگزین آن 

شود.
از پیام وزیر خارجه دانم��ارک برای مقامات 
ایران اطالعی ندارم، اما آنچه مس��لم اس��ت 
این اس��ت که ایران  نقش مثبتی در موضوع 
مقابله با داعش داشته است و کماکان به نقش 
فعاالنه خود ادام��ه داد. ایران داعش را تهدید 
مس��تقیم بر علیه امنیت ملی خود می داند و 
نمی توان��د فارغ از تصمیمی که کش��ورهای 
خارج از منطق��ه ما در این زمین��ه اتخاذ می 
کنند، دست روی دس��ت بگذارد و  منفعالنه 

برخورد کند.

وزير خارجه دانمارک از سوی ناتو چه پیامی برای تهران آورد؟

واکاوی اظهارات جدید اوباما درباره ایران 

آيا اظهارات اخیر اوباما درباره گروهک تروريستی داعش به معنای پايان پروژه ايران هراسی است؟ مهدی محتشمی مدير کل اسبق آمريکا 
وزارت امور خارجه در اين زمینه با ترديد سخن می گويد.با اين حال تاکید می کند که ديپلماسی دولت يازدهم تاثیر زيادی در نگاه جهان به 
ايران داشته و سفر وزاری خارجه کشورهای اروپايی نشانه ای برای موفقیت اين سیاست است. مدير کل آمريکای اسبق وزارت خارجه در 
دوران اصالحات تاکید می کند که ايران درباره داعش نقطه نظرات خاص خود را دارد و مايل نیست در لوای  مقابله با اين گروهک، منطقه 

توسط کشورهای ديگر اشغال شود.  خبر آنالين مشروح گفت وگو با اين ديپلمات سابق به شرح زير است:  

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده 
 8904002004000284 پرونده:  شماره   139303902004000123 آگهی:  شماره   202
مازاد شش  و  دانگ  8900485و8900486 شش  اجرایی شماره:  پرونده  مزایده  آگهی 
دانگ آپارتمان مسکونی پالک 47 فرعی واقع در طبقه اول کال مجزی شده از 5387/2 
آدرس:  به  اصفهان  ثبت   4 بخش  در  واقع  مزبور  اصلی  از  فرعی  یک  از  مجزی شده 
مالکیت  که سند  از مخابرات-پالک67  بزرگمهر-خیابان 22بهمن-بعد  اصفهان-خیابان 
آن در صفحه 164 دفتر 245 امالک ذیل شماره ثبت 50353 و با شماره چاپی 577853 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول به طول 3/60 متر پنجره و دیواریست به 
فضای خیابان دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است به طول های 2/27 متر و 
1/50 متر کاًل پنجره و دیواریست به نورگیر)نورگیر به ابعاد 2/5 در 2/60 متر محاط 
در محدوده آپارتمان مزبور می باشد( سوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی است و 
سوم غربی است به طولهای 3/43 متر و 2/90 متر و 5/70 متر کاًل درب و اختصاصی و 
دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی پالک 41 فرعی چهارم به طول 4/20 متر پنجره و 
دیواریست به فضای خیابان مزبور شرقًا به طول 23/46 متر دیواریست به دیوار قطعه 
اول تفکیکی جنوبًا در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای 5/80 متر و 1/46 
متر و 6/45 متر کاًل پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی پالک 44 فرعی غربًا در 
5 قسمت که قسمت دوم شمالی و چهارم جنوبی است اول به طول 6/85 متر دیواریست 
به دیواری که سابقًا اشتراکی بوده با پالک 5387/1 دوم الی چهارم به طولهای 2/05 
متر و 1 متر و 2/05 متر کاًل پنجره و دیواریست به نورگیر پنجره به طول 13/90 متر 
دیواریست به دیوار )که سابقًا اشتراکی بوده( با پالک مزبور که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق یک دستگاه آپارتمان به مساحت 248/53 مترمربع در طبقه اول یک 
مجتمع سه طبقه شامل سه واحد آپارتمان مسکونی قرار دارد این ساختمان با دیوارهای 
آجری و سقف تیرچه بلوک بنا شده است نمای ساختمان آجر پنجره ها آلومینیومی 
دیوارهای داخلی سفیدکاری و رنگ آمیزی کف سرامیک گرمایش موتورخانه مرکزی 
قدمت ساختمان در حدود 30 سال می باشد  است.  آبی  رادیاتور و سرمایش کولر  و 
ساختمان دارای اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن می باشد ملکی خانم فاطمه مجید به 
اسناد رهنی شماره 137646-81/12/3و158364- که طبق  پدرش سعید مجید  والیت 

85/10/13 دفترخانه 86 اصفهان در رهن بانک سپه اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق تا تاریخ 93/10/18 می باشد و از ساعت 9الی12 
روز دوشنبه مورخ 93/7/7 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی-چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 
8/698/550/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 93/06/20 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:11831 

امینی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

671 شماره: 103/93/1704/337-93/6/6 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به 
شماره پالک 515 فرعی از شماره 44-اصلی واقع در ابیانه بخش 10 که به نام آقای 
حسین هدایت نیا و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/8/14 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 

این آگهی در محل حضور بهم  امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:93/06/20 م الف:100 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   768
500/93 ش ج/3 له خانم طیبه جزی و علیه آقای حسن قضاوی خوراسگانی به آدرس 
هزینه های  و  به  بابت محکوم  همدانیان-خ محمدی-بن بست حافظ-پالک10  خ جی-خ 
با  استیل  مبل  دست  یک  شرح  به  توقیفی  اموال  ریال   17/466/503 مبلغ  به  اجرایی 
با رویه پارچه ای کرم گلدار 9  اسکلت چوبی خراطی شده فندقی رنگ طرح سلطنتی 
اسکلت چوبی خراطی شده  مبلی  جلو  میز  عدد  یک  همراه  به  پالستیکی  کاور  با  نفره 
نسبتًا  چوبی  پایه  ای  شیشه  رویه  عسلی  عدد  دو  و  ای  شیشه  رویه  با  رنگ  فندقی 
احتسابی  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  طبق  که  استفاده  قابل  و  سالم 
53/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچیک از طرفین قرار نگرفته 
است و طبق صورتجلسه کالنتری به شماره 3630/92 مورخ 93/7/9 توقیف گردیده 
در محل  تا 9 صبح  مزایده ای مورخ 93/7/8 در ساعت 10  دارد جلسه  نظر  در  است 
اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت 
پایه  قیمت  درصد   10 مبلغ  واریز  با  جلسه  از  قبل  روز   5 می توانند  مزایده  جلسه  در 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
 توقیفی بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:14494 

شعبه سوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   769
به  دهاقانی  عبدالهی  حسین  آقای  علیه  و  اختریان  فضیلت  خانم  له  6189/92ش ج/2 
بابت  اقبالی-پالک180  صدر-کوچه  مدرسه  خواجو-کوی  چهارباغ  خیابان  آدرس 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 1/037/220/000 ریال اموال توقیفی به شرح 
یک واحد مسکونی که طی نامه به شماره 139205802026001068 مورخ 1392/12/11 
اصفهان-خیابان  در  واقع  است  گردیده  توقیف  اصفهان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از 
سروستان-شماره27-مجتمع  اشراق-کوچه  بیرونی-خیابان  ابوریحان  کاوه-خیابان 
مساحت  به  اعیانی  با  نظر  مورد  ملک  که  کروکی  مطابق  آخر  میخک-طبقه  مسکونی 
103/21 مترمربع به انضمام حق استفاده از پارکینگ مشاعی طبقه همکف با اسکلت بتنی 
و سقف تیرچه بلوک به صورت یک آپارتمان دوخوابه شمالی جنوبی با قدمت حدود 
20 سال ساخت حمام و سرویس بهداشتی تمام کاشی و سرامیک کف سازی ساختمان 
با موزاییک که بر روی آن موکت شده است و دیوارها و سقف با پوشش گچ و نقاشی 
آلومینیومی  پنجره ها  و  چوبی  داخلی  دربهای  فلزی  کابینت های  با  اوپن  آشپزخانه 
سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولرآبی نمای خارجی ساختمان آجرنما و 
کفسازی پارکینگ با موزاییک و مجتمع بدون آسانسور می باشد این واحد مسکونی که 
یکی از 10 واحد مسکونی این مجتمع 4 طبقه است در طبقه دوم واقع شده و با توجه به 
اینکه در طبقه همکف یک سوئیت و پارکینگ ها قرار دارد در هر یک از طبقات فوقانی 
3 واحد مسکونی است و مجتمع از جهات شرقی و غربی همجوار با پالکهای مسکونی 
و از سمت جنوب حیاط و پس از آن پالک مسکونی و از طرف شمال مجاور با کوچه 
سروستان )شماره27( می باشد و در هنگام بازدید انشعابات جداگانه برق و آب و گاز 
مشترک به ساختمان متصل بوده است با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل مساحت 
و سایر  متصله  متعلقات  و  و مشترکات  بنا  قدمت  و  کاربری  و  نوع  اعیانی  و  عرصه 
عوامل موثر ارزش عرصه و اعیان یک باب آپارتمان ششدانگ پالک ثبتی به شماره 
ملک 2324 فرعی از 15182 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان و قدرالهسم مشاعات و پارکینگ 
که در صفحه 152 دفتر امالک شماره 142 به شماره ثبت 28496/س به مالکیت آقای 
حسین عبدالهی فرزند نعمت ا... و خانم فضیلت اختریان فرزند رضا هر کدام به میزان 
سهم سه دانگ از ششدانگ مشاع به ثبت رسیده است به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است لذا 
ارزش سه دانگ آن به مبلغ هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال معادل هشتاد و هفت 

میلیون و پانصد هزار تومان طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده 
است که مورد تعرض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد مورخ 93/7/8 
در ساعت 12 تا 11 صبح جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 
10 درصد قیمت پایه به حساب 2171350205001 و ارائه فیش آن 5 روز قبل از جلسه 
بود. خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهند  پیشنهاد  نمایند  بازدید  ملک  از  مزایده 

م الف:14495 مدیر اجرای احکام شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

 9009980351900345 پرونده:  شماره   9310113766300290 نامه:  شماره   770
شماره بایگانی شعبه: 900304 شعبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در 
خصوص پرونده اجرایی به کالسه 900304 له خانم زهرا داوری دولت آبادی فرزند 
علی علیه محمود کریمی فرزند اسدا... مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 50 عدد سکه تمام 
بهارآزادی و 18 مثقال طال در حق محکوم لها و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی در حق محکوم لها و در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/7/7 از ساعت 9 الی 
10 صبح به منظور فروش سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی 14039/1399 و شماره 
چاپی سند 070808 به شماره ثبت 174209 صفحه 301 دفتر 79 واقع در اصفهان سه 
 200 مساحت  به  پالک41  شقایق  بست  بن   4 بهار  کوچه  نگارستان  خ  شهر  ملک  راه 
مترمربع به مالکیت مرحوم اسدا... کریمی دهنوی فرزند عباسعلی با حدود اربعه مندرج 
در سند مالکیت با مشخصات پالک ساختمانی است دو طبقه که طبقه زیرزمین آندر تراز 
1/70 متر و طبقه همکف آندرتراز 1/5 + متر با راه پله ای مجزا در حیاط هر دو طبقه 
دارای کف موکت – بدنه آپارتمانها از گچ سفید و رنگ – دارای سه اتاق خواب – درب 
کابینت  و پنجره های خارجی از آلومینیوم-دربهای داخلی از چوب با رنگ روغنی – 
فلزی و اعیانی بنا شده بر روی عرصه به متراژ حدود 320 مترمربع – طبقه زیرزمین 
دارای قدمتی حدود 22 سال با اسکلت نیم بتن و دیوار باربر طبقه همکف با قدمتی حدود 
10 سال – سیستم گرمایش بخاری گازی – سیستم سرمایش کولر آبی – دارای برق و 
گاز و آب و فاضالب مشترک با لحاظ کردن عوامل موثر در نرخ گذاری ارزش ششدانگ 
عرصه و اعیانی پالک فوق برابر 5/100/000/000 ریال که ارزش سهم االرث محکوم 
علیه )18 حبه از 72 حبه از ششدانگ 686/538/461 ریال محاسبه و برآورد می گردد که 
حسب نامه شماره 103/91/15085 مورخ 1391/10/9 اداره ثبت اسناد و امالک مالکیت 
االرث  )سهم  می باشد  دهنوی  کریمی  اسدا...  مرحوم  به  متعلق  فوق  ملک  دانگ  شش 
آقای محمود کریمی( که معادل 558/962/620 ریال طبق استعالم مورخ 1393/6/9 از 
اتحادیه صنف طالفروشان می باشد مزایده در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا متذکر می گردد طالبین خرید 
در  می توانند  کسانی  و  بازدید  مذکور  محل  از  مزایده  از  قبل  روز   5 حداقل  می توانند 
مزایده شرکت که حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده 
 مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.م الف:14500 

مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

848 شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 2766/92ش ج/3 
له خانم مینا میرغفوریان و علیه آقای جمال دهستانی مجهول المکان بابت محکوم به و 
هزینه های اجرایی به مبلغ 5/503/248 ریال اموال توقیفی به شرح یک خط تلفن همراه به 
شماره 09132524088 که طی نامه به شماره 770/249/500 مورخ 92/8/14 از طریق 
اداره مخابرات توقیف گردیده است طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
2/280/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده 
است و طی روزنامه زاینده رود مورخ 22 خرداد 93 نظریه کارشناسی نشر آگهی گردیده 
است که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/7/8 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل 
اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید طالبین شرکت 
در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با واریز 10 درصد مبلغ کارشناسی شده 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری ارائه و فیش آن به این اجرا از 
اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:14737 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
محمد  فرزند  صانعیان  مصطفی  آقای  چون  شماره:93/6/16-103/93/1019/24   863
و  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به 
پالک شماره  آن  باب طویله و حصار جلو  دو  مالکیت ششدانگ  که سند  است  مدعی 
موجب  به  که   16941 ثبت  ذیل  امالک   115 دفتر   326 صفحه  میمه  در  واقع   1/1743
اسناد قطعی شماره های 16031-1366/12/06 و 16387-1367/03/30 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 24 جوشقان به او انتقال یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است و در 
اثر جابجایی اثاثیه منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:15352 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

محمد  فرزند  صانعیان  مصطفی  آقای  چون  شماره:93/6/16-103/93/1019/24   864
و  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به 
پالک شماره  آن  باب طویله و حصار جلو  دو  مالکیت ششدانگ  که سند  است  مدعی 
موجب  به  که   16941 ثبت  ذیل  امالک   115 دفتر   326 صفحه  میمه  در  واقع   1/1743
اسناد قطعی شماره های 16031-1366/12/06 و 16387-1367/03/30 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 24 جوشقان به او انتقال یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است و در 
اثر جابجایی اثاثیه منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:15353 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
احضار

بر اخالل در  آقای حسن محمدخانی فرزند محمدرحیم مبنی  894 چون شکایتی علیه 
نظم اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930628ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/10/3 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:14746  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9209980350101274  ابالغنامه: 9310100350103050 شماره  895 شماره 
مظفر  فرزند  ابناوی  علی   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ   921330 شعبه:  بایگانی   شماره 
2- حسینعلی هنرمند عاشق آبادی فرزند رحمان هر دو به نشانی مجهول المکان تاریخ 
باال- اصفهان-خ چهارباغ  11:30 محل حضور:  یکشنبه ساعت   1394/02/06  حضور: 
شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  خ 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت 
م الف:14749  شوید.  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



یادداشت

فردا اجرا می شود: برای اولین بار 

  طرح »جاده سالمت«
 در اصفهان 

دبیر س��تاد کمیته فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره 
به افتتاح جاده س��المت گفت: این برنامه از 
مهم ترین پروژه های حوزه سالمت به حساب 
می آید که با ش��عار »از جاده سالمت خارج 
نشویم« فردا  )جمعه ۲۱ شهریورماه( در محل 

پارک جنگلی افتتاح می شود.
میثم احمدی تصریح کرد: این ستاد با توجه 
به دغدغه های بحث س��المت ش��هروندان 
باهدف ارتقای سطح س��المت شهروندان و 
ارائه الگوهای هنجاری برای س��بک زندگی 
در جامعه ش��هری به مدت یک ماه است که 

راه اندازی شده است.
وی بابیان ای��ن مطلب، عنوان ک��رد: لحاظ 
کردن فرهنگ س��المت در ابع��اد چهارگانه 
جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در کلیه 
برنامه ریزی ها و اقدامات حوزه سالمت، توجه 
به ارتقای سطح سواد س��المت شهروندان از 
طریق آموزش های حضوری و چهره به چهره 
و تقوی��ت برنامه های آموزش��ی جامع نگر با 
تأکید بر فرهنگ خود مراقبتی و پیشگیری 
ازجمله سیاست های حوزه فرهنگ و سالمت 

در سال جاری بوده است. 
احمدی توجه به تولی��د و توزیع محصوالت 
فرهنگ��ی مرغ��وب و ماندگار، ت��الش برای 
شبکه سازی منسجم برای مخاطبان از طریق 
راه ان��دازی کانون های س��المت در محالت، 
اس��تفاده از ظرفی��ت س��من ها، خیریه ها و 
تش��کل های مردمی حوزه فرهنگ سالمت 
را از دیگر سیاست های حوزه سالمت دانست.

دبی��ر س��تاد کمیت��ه فرهنگ س��المت در 
ادامه اف��زود: ترویج فرهنگ تغذیه س��الم و 
صحیح، تروی��ج فرهن��گ ورزش و تحرک، 
ترویج فرهنگ مب��ارزه با دخانی��ات به ویژه 
س��یگارو قلیان، ترویج سالمت روان با تأکید 
بر اس��ترس، ترویج فرهنگ کنت��رل مداوم 
وزن، فشارخون و قند خون و همچنین تنویر 
افکار عموم��ی در خصوص وج��ود باورهای 
غلط در مردن نظیر فرهنگ مصرف دارو نیز 
 ازجمله اولویت های موضوعی کمیته سالمت

 است.
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اصفهان، قهرمان پانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت شد
مدیرکل آموزش فني و حرفه ای استان اصفهان گفت: تیم مهارتي این استان با کسب 
۱0 مدال رنگي در پانزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت، به مقام قهرماني دست یافت.

ابوطالب جاللي ابراز داشت: پانزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت به میزباني استان البرز 
و در ۲۲ رشته مهارتي برگزار شد. 
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رئیس پلیس راهور کشوردر پنجمین 
نشست معاونین حمل ونقل و ترافیک 
و روس��ای پلیس راهور کالنشهرهای 
کشور که در س��الن همایش های کتابخانه مرکزی اصفهان 
برگزار شد بابیان اینکه به حداقل رس��اندن اقدامات سلبی 
کنترل ترافیک در دستور کار قرارگرفته است، افزود: رویکرد 
روش های کنترل ترافیکی بیشتر به سمت ایجاد تسهیالت 

برای شهروندان و پس ازآن اعمال قانون تغییر کرده است.
سردار اسکندر مومنی در ادامه بابیان اینکه استفاده از ابزارهای 
سنتی برای کنترل ترافیک امکان ندارد، افزود: در این راستا 
استفاده از سامانه های هوش��مند امری ضروری است که در 
حال حاضر در دستور کار پلیس راهور قرارگرفته است.وی 
بابیان اینکه اجرای طرح کنترل ترافیک هوشمند به صورت 
پایلوت در تهران اجراشده است، ادامه داد: پس از اعالم نتایج 
این طرح و اعالم آن به مجلس مصوبه اجرای این طرح در تمام 

کالنشهرها ابالغ شده است.
تجهیز 30 هزار کیلومتر از جاده های کش�ور به 

کنترل هوشمند
رئیس پلیس راهور کشور بابیان اینکه تا سال آینده ۳0 هزار 
کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش سیستم هوشمند 
قرار خواهند گرفت، بیان داش��ت:  پیش بینی می شود نصب 
دوربین های هوشمند کاهش ۳0 تا ۴0 درصدی تصادفات 
را ظرف سه یا چهار سال آینده داشته باش��د.وی با اشاره به 
افزایش ۴00 درصدی تعداد خودروه��ای در حال تردد در 
سطح کشور نیز بیان داش��ت: در سال 80 تعداد خودروهای 

موجود در کش��ور ۴ میلیون خودرو بوده اس��ت که در حال 
حاضر ای��ن آمار به ۱6 میلی��ون افزایش یافته است.س��ردار 
مومنی به واگذاری برخی از اختیارات قانونی دس��تگاه قضا 
به پلیس راهور در خصوص اعمال قانون اش��اره کرد و افزود: 
این اقدام که در کمتر کش��وری در دنیا اجرا می شود و برای 
کاهش تخلفات نقش بسزایی دارد.وی بابیان اینکه نیروهای 
راهور برای بررسی و اعمال قانون باید از صفرتا صد حادثه را 
در ست داشته باشند، افزود: پلیس راهور نمی تواند با استفاده 
از اطالعاتی که خود به دست نیاورده و با استفاده از اطالعات 
دریافتی اعمال قان��ون را انجام دهد.س��ردار مومنی بابیان 
اینکه بر اساس آخرین دستور س��ازمانی به نیروهای راهور 
باید اقدامات سلبی به حداقل کاهش یابد، ادامه داد:  رعایت 
حقوق شهروندی برای تمام دستگاه های امری ضروری است 
و هیچ نهادی حق ندارد قبل از ایجاد زیرساخت های الزم برای 
شهروندان اقدامات سلبی را اجرا کند.وی بابیان اینکه نباید از 
نیروهای راهور انتظار داشته باشند که با تک تک شهروندان 
برخورد کنند. بلکه باید زیرساخت هایی فراهم شود که کرامت 
انسانی را حفظ کنند و ضمن ایجاد زیرساخت ها و تسهیالت 
برای شهروندان و پس ازآن در صورت تخلف اقدامات سلبی 
اجرایی شود.رئیس پلیس راهور کشور با انتقاد از روند فعالیت 
بیمه هایی که مس��ئولیت بیمه ک��ردن خودروه��ا را نیز بر 
عهده دارند،  بیان داشت: دفاتر بیمه علی رغم اینکه در زمان 
بیمه کردن خودروها به لحاظ کمی و کیفی خدمات خوبی 
را ارائه می دهند ولی در هنگام پرداخت خس��ارات محدود 
و بی کیفیت می ش��وند.وی با اش��اره به نق��ش خودروها در 

آالیندگی های موجود در کالنشهرها نیز بیان داشت: متأسفانه 
بسیاری از خودروهایی که در کش��ور تردد می کنند به لحاظ 
ساختاری استاندارد نیستند و با اس��تانداردها فاصله زیادی 
دارند.سردار مومنی بابیان اینکه برخی از طرح های ترافیکی 
که در سطح شهرها اجرا می شود به گونه ای حالت شوخی دارد، 
اظهار داش��ت: اجرای این طرح فقط برای مدت زمان کوتاهی 
تأثیرگذار است و اجرای این طرح به ویژه در نحوه اجرا از درب 
منزل شوخی با شهروندان است.وی توسعه  حمل ونقل عمومی 
را نیز کلید اصلی کاهش آالینده  ها در کالنشهرها عنوان کرد و 
افزود: تسهیالت باید برای انسان ها تعبیه شود و نه برای آهن 
و خودروها و در این راستا شهرداری ها باید نسبت به توسعه و 
بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی نهایت توجه را داشته باشند.
برای تأمین مخارج ش�هر مجبور به فروش تراکم 

هستیم
سید مرتضی سقاییان نژاد، شهردار اصفهان نیز در ادامه این 
نشست بابیان اینکه برخی برنامه  ریزی های باالدستی باید در 
راستای حل مشکل ترافیک در سطح شهرها باید اعمال شود، 
افزود: وجود بافت های فرسوده، کمبود سرانه و زیرساخت های 
شهری، فقر شهری و برنامه ریزی های جدی در حوزه  حمل ونقل 
ازجمله مسائلی است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.وی 
عدم هماهنگی بین س��ازمان های تصمیم گیرن��ده در حوزه 
حمل ونقل و بار را نیز از دیگر مشکالت ترافیکی سطح شهرها 
عنوان کرد و افزود: ضروری اس��ت که مدیریت واحد حوزه ی 
حمل ونقل در س��طح ش��هرها ایجاد شود.ش��هردار اصفهان 
بابیان اینکه برای تأمین مخارج شهر مجبور به فروش تراکم 
هستیم، افزود: نبود ابزارهای نظارتی مناسب نیز از مشکالتی 
اس��ت که این روزها گریبان گیر کالن ش��هرها ش��ده است 
.سقاییان نژاد با اشاره به وجود ۳ هزار و 700 تاکسی فرسوده 
در سطح شهر اصفهان نیز گفت: می توان گفت که ۲5 درصد از 
خودروهای سطح شهر اصفهان نیز فرسوده هستند و مشکالت 

زیست محیطی را برای شهر اصفهان ایجاد کرده اند.
وی توسعه جایگاه های CNG را نیز ضروری دانست و افزود: 
برای بهبود شرایط آالیندگی در سطح شهرها ضروری است که 

معاینه فنی خودروها با شدت بیشتری دنبال شود.
شهردار اصفهان بابیان اینکه واگذاری برخی از تصمیم گیری ها 
در خصوص کنترل ترافیک به مسئوالن استانی است، ادامه داد: 
درصورتی که این اتفاق رخ دهد و تفویض اختیار به پلیس های 
راهور استانی صورت گیرد بسیاری از مشکالت شهری در حوزه 

حمل ونقل و ترافیک مرتفع خواهد شد.

رئیس پلیس راهور کشور در پنجمین نشست معاونین حمل ونقل و ترافیک  در اصفهان 

قیمت گذاری خودرو و اجرای طرح زوج و فرد شبیه شوخی است/ اقدامات سلبی در مسائل ترافیکی به حداقل می رسد

توسعه  حمل ونقل عمومی ؛کليد اصلی کاهش آالینده  ها در کال نشهرها

یادداشت

ناطق نوری وارد اصفهان شد
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر 
بازرسی مقام معظم رهبری، دیروز  برای سفری دو روزه وارد 
اصفهان ش��د.ناطق نوری در فرودگاه اصفهان مورد استقبال 

رسمی مقامات استان قرار گرفت.
رئیس دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری  در جریان این سفر 
ضمن دیدار با رئیس حوزه علمیه اصفهان در جلس��ه شورای 

اداری استان نیزشرکت می کند.

ضبط گواهینامه هنگام رانندگی با 
مصرف مواد روانگردان

رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی اس��تان اصفهان گفت: 
رانندگانی که باحالت غیرعادی و مصرف داروهای روانگردان 

رانندگی کنند، گواهینامه آنان ضبط می شود.
س��رهنگ حس��ین غالمی گفت: برابر بند ب ماده ۱0 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگانی که باحالت مستی و 
مصرف داروهای روانگردان رانندگی کنند، گواهینامه آنان به 
مدت 6 ماه ضبط می ش��ود و مبلغ ۲ میلیون ریال نیز جریمه 
خواهند شد. وی افزود: رانندگانی که با تولید صدای نامتعارف 
از خودرو، باعث آلودگی صوتی ش��وند، براب��ر مقررات اعمال 
قانون خواهند شد.  وی  در ادامه بابیان اینکه رانندگانی که با 
حمل و در آغوش گرفتن حیوانات )سگ گردی( و یا سرگرم 
ش��دن با آن ها رانندگی کنند، اعمال قانون می شوند، تصریح 
کرد: تمامی تالش و برنامه های پلیس در جهت حفظ سالمت 
رانندگان و خانواده ها است زیرا عدم توجه به هرکدام از موارد 

فوق، ممکن است باعث حادثه ناگوار در حین رانندگی شود.

آغاز پیوند اعضاء از جسد
یک جراح پیشکسوت ایرانی که سابقه طوالنی در پیوند اعضاء 
دارد، از آغاز پیوند اعضاء از جس��د در دنیا خب��ر داد و گفت: 
هم اکنون ۲ تا ۳ پیوند دست و صورت از جسد در آلمان و چین 

انجام شده است.
دکتر پرویز ورهرام بابیان اینکه در ایران نیز در بیمارس��تان 
مسیح دانش��وری یک مورد پیوند از جسد گزارش شد، اظهار 

داشت: اما نتایج نهایی آن مشخص نشد.
وی با اش��اره به اینکه برای پیوند موفق باید عضو قطع شده را 
در کیسه پالستیکی و در ظرف یخی قرارداد و ظرف 6 ساعت 
به مرکز درمان��ی مجهز انتقال دهند، افزود: در پیوند دس��ت 
همه اعضای یک بافت اعم از استخوان، عضله، شریان، ورید و 
اعصاب پیوند زده می شود و دست کار آیی پیشین خود را دارد.

این ج��راح قلب و ع��روق از کان��ادا بابی��ان اینکه ش��ماری 
ازاین دس��ت ها قطع ش��ده ب��ه علت ق��رار گرفتن دس��ت در 
بیرون ماش��ین حین رانندگی بوده اس��ت، ادامه داد: برخی 
 دیگ��ر ب��ه عل��ت تروماه��ا حی��ن کار در کارخان��ه و... بوده 

است.
ورهرام بابیان اینکه برای عضو له ش��ده نمی توان کاری کرد، 
گفت: در پیوند از جسد نیز پذیرش پیوند توسط فرد مهم است 

که به فاکتورهای مختلف بستگی دارد.
وی گفت:  برای برگشت کار آیی عضو قطع شده فرد حداقل به 

7 ماه فیزیوتراپی نیاز است.

دفن رایگان ۶ نفر از اهداءکنندگان 
عضو در باغ رضوان

سرپرست سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان از دفن 6 
نفر از اهداءکنندگان عضو در قطعه احیاگران باغ رضوان خبر 
داد.ابراهیم زارعان بابیان این مطلب گفت: از دو سال گذشته 
با پیگیری های دانشگاه علوم پزشکي و تأکید شهردار اصفهان 
نسبت به دفن رایگان متوفیان مرگ مغزي که نسبت به اهداي 

عضو آن ها به بیماران اقدام شده است. 
وي بابیان اینکه کلیه هزینه ه��ای دفن اهداکنندگان عضو از 
ابتدا تا انتها رایگان است، افزود: تاکنون 6 اهداکننده عضو در 

قطعه احیاگران باغ رضوان به صورت رایگان دفن شده اند. 
سرپرست سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان تصریح 
کرد: متوفیان اهداکننده عضو در بلوکي از قطعه 6۱ باغ رضوان 

با عنوان قطعه احیاگران به صورت رایگان دفن خواهند شد. 
زارعان اظهار داشت: ساالنه هزینه زیادي صرف دفن رایگان 
در باغ رضوان می ش��ود که این امر ش��امل افراد فوت ش��ده 
تحت پوش��ش کمیته امداد، بهزیس��تي، س��المندان، اموات 
مجهول الهوی��ه، اف��راد فوت ش��ده معرفي گردیده توس��ط 
ارگان ه��ای حمایت��ي خاص، فوت ش��دگانی که اه��دا عضو 

داشته اند و افراد بی بضاعت هست. 

سایت های فاقد مجوز را به سامانه 
پیامکی ۵000۲0۲0۲ معرفی کنید

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به منظور اجرای 
ماده 7 قانون مطبوعات، از عموم مردم خواست تا سایت های 

فاقد مجوز را به سامانه پیامکی 5000۲0۲0۲ معرفی کنند.
 این اداره درباره اجرای ماده 7 قانون مطبوعات اطالعیه ای را 

منتشر کرده است که متن آن بدین شرح است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جهت اجرای ماده 7 قانون 
مطبوع��ات موظف به جلوگیری از انتش��ار رس��انه های فاقد 

مجوز است. 
همچنین باهدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخالقی، 
غیرحرف��ه ای و غیر ش��فاف، صیان��ت از حقوق ش��هروندی، 
حمایت از رس��انه های قانونی و محدود کردن شب نامه های 
 الکترونی��ک از انتش��ار رس��انه های فاقد مج��وز جلوگیری

 می کند.
مختلف��ی  دس��ته بندی های  وب،  فض��ای  در  لبت��ه  ا
وج��ود دارد؛ پورتال ه��ا، وبالگ ه��ا، رس��انه های اجتماعی، 
ش��بکه های اجتماع��ی، تب��ادالت مال��ی، ام��ور تبلیغاتی، 
فعالیت ه��ای آموزش��ی و س��ایت های خب��ری از آن 
 جمله اند که قان��ون مطبوعات صرفاً بر دس��ته اخیر ش��امل

 است.
ازآنجایی که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از 
هیئت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آن ها 
مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه 

قانونی خود نیازمندیم

اخبار کوتاه

SMS

عابران پیاده در معرض بیشترین حوادث 
راه های روستایی

 تحویل 303 کالس درس در اصفهان
 با آغاز سال تحصیلی جدید

اصفهان؛ حائز رتبه سوم تعداد 
بقاع متبرکه در کشور

معاون وزیر راه شهرس��ازی بابیان اینکه بیش��ترین 
تلفات راه های روس��تایی مربوط به عاب��ران پیاده و 
موتورسواران است، گفت: برنامه هایی را با هماهنگی 
دیگر س��ازمان ها برای کاه��ش تلف��ات درراه های 
روس��تایی داریم.حس��ین میرش��فیع با اش��اره به 
برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های و پلیس برای افزایش ایمنی درراه های 
روستایی، گفت: در این جلسات به دنبال این هستیم 
تا سازمان های مختلف برای افزایش ایمنی درراه های 
روستایی هماهنگی بیشتری داشته باشند.وی بابیان 
اینکه اس��اس آمار و اطالعاتی جمعیت روس��تایی 
که در حاش��یه راه های اصلی و فرعی به صورت عاب��ر پیاده و موتورس��وار حرکت می کنند در 
معرض بیش��ترین خس��ارات و تلفات بودند، افزود: رقم عمده ای از تلفات برون شهری مربوط 
به همین تلفات مربوط اس��ت.معاون وزیر راه و شهرس��ازی به برگزارید جلس��ات هماهنگی 
اشاره کرد و اظهار داش��ت: برای کاهش تلفات درراه های روستایی هماهنگی هایی با پلیس و 
سازمان دهیاری ها و ش��هرداری ها انجام می دهیم تا امسال حجم این تلفات کاهش پیدا کند.

میرشفیع با اشاره به اس��تان هایی که بیشترین تلفات راه های روس��تایی را به خود اختصاص 
داده اند، بیان کرد: اس��تان های کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان رض��وی و فارس 
 بیشترین آمار تلفات داشتند و پس ازآن استان های شمالی به نسبت جمعیت تلفات کمتری

 دارند.

مدیرکل نوس��ازی مدارس اس��تان اصفه��ان گفت: 
با ش��روع س��ال تحصیلی جدید، تعداد ۴۲ پ��روژه با 
۳0۳ کالس درس تحویل آم��وزش و پرورش خواهد 
شد.محمدحسین س��جاد، مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کش��ور به پروژه ه��ای تحویلی مهر 
ماه ۱۳9۳ اش��اره کرد و اظهار اش��ت: با ش��روع سال 
تحصیلی 9۴-9۳تعداد ۴۲ پروژه با ۳0۳ کالس درس 
و با زیر بنای ۴088۳ متر مربع و ب��ا هزینه ای بالغ بر 
۲8778۱ میلیون ریال تکمی��ل و تحویل آموزش و 
پرورش خواهد ش��د.وی ادامه داد: از این تعداد پروژه 

تحویلی ۱7 پروژه با ۱۴9 کالس درس و زیر بنای ۱9۱69 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۱۳۴۱8۳ 
میلیون ریال از محل اعتب��ارات دولتی و تعداد ۲5 پروژه ب��ا ۱5۴ کالس درس و زیربنای ۲۱7۱۴ 
متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۱5۳598 میلیون ریال توس��ط خیرین یا با مشارکت خیرین انجام 
خواهد شد.س��جاد اضافه کرد: این پروژه ها  شامل »۳8 فضای آموزش��ی با زیر بنای ۳966۳ متر 
مربع«، ۳ نمازخانه با زیر بنای ۴۲0 متر مربع« و »یک سالن ورزش��ی با زیر بنای 800 متر مربع« 
اس��ت.وی افزود: از این تعداد پروژه 7 فضای آموزش��ی ب��ا دارا ب��ودن 80 کالس درس و زیر بنای 
۱5۳67 متر مربع از محل اعتبارات طرح تخریب و بازس��ازی جایگزین مدارس فرسوده و قدیمی 
 و تعداد 8 فضای آموزش��ی با دارا ب��ودن 7۴ کالس درس و ۴۳۲۳ متر مربع زیر بنا  مقاوم س��ازی

 شده است.

اس��تاندار اصفهان گفت: اصفهان با دارا ب��ودن 7۱۴ بقعه 
متبرکه، رتبه سوم کشور را از این لحاظ دارا است.

رسول زرگر پور با اشاره به اینکه به برکت حضور امامزادگان، 
معنویت در استان اصفهان در ظرفیت باالیی قرارگرفته، ابراز 
داش��ت: اصفهان با دارا بودن 7۱۴ بقعه متبرکه، رتبه سوم 
کشور را از این لحاظ دارا است. وي افزود: اصفهان با دارا بودن 
6 درصد از جمعیت کشور، ۱0 درصد از شهدا، ۱0 درصد از 
جانبازان و ۱5 درص��د از جانبازان قطع نخاعی و همچنین 
فرماندهان بزرگ دفاع مقدس را در خود جای داده اس��ت.
 استاندار اصفهان گفت: این اس��تان در دوران دفاع مقدس

 ۲۳ هزار ش��هید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی 
کرده و این اس��تان به لحاظ اعتقاد و باور عمیق مردم آن به 
ائمه اطهار و معصومین )ع( به شهر شهدا شهرت یافته است.

     

رئیس پلیس فتا اس��تان اصفهان اعالم کرد: فردی که 
تصاویر ش��خصی و خانوادگی همس��ایه خود را دریکی 
از شبکه های اجتماعی مجازی منتشر کرده و موجبات 
آبروریزی و هتک حیثیت وی را فراهم آورده بود، توسط 
کارشناس��ان پلیس فتا اس��تان اصفهان، شناس��ایی و 

دستگیر شد.
س��رهنگ مرتضوی گفت: در پی ش��کایت شهروندی 
مبنی بر اینکه فردی ناش��ناس دریکی از ش��بکه های 
اجتماعی در اینترنت، اقدام به س��اخت پروفایل کرده و 
تصاویر و فیلم های شخصی و خصوصی وی را در معرض 
نمایش گذاشته است، موضوع در دستور کار پلیس فتا 

قرار گرفت. 
وی افزود: با انجام اقدامات علمی و تخصصی کارشناسان 
در فضای سایبر، متهم که از همس��ایه های شاکی بود، 

شناسایی و دستگیر شد. 
رئی��س پلی��س فض��ای تولی��د و تب��ادل اطالع��ات 
فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: 
متهم به صراحت به بزه انتس��ابی اق��رار و انگیزه خود از 
 ارتکاب عم��ل مجرمان��ه را اخت��الف خانوادگی عنوان

 کرد. 
س��رهنگ مرتض��وی ب��ه ش��هروندان توصی��ه ک��رد: 
عکس ه��ا و اطالع��ات محرمان��ه خ��ود را در اختی��ار 
 دیگران قرار ندهی��د و آن ها را در ج��ای امن محافظت

 کنید. 
وی همچنین به افرادی که قص��د فعالیت مجرمانه در 
فضای مجازی دارند، هشدار داد: بر اساس قانون جرائم 
رایان��ه ای، هرکس به وس��یله س��امانه های مخابراتی و 
رایانه ای، صوت، تصویر، فیلم یا اس��رار دیگری را بدون 
رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا 
به هر نوع موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم آورد، با 

او برخورد خواهد شد. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 
آمریکا پش��ت پرده ممنوع  التحصیل شدن دانشجویان 
ایرانی در نروژ اس��ت، گفت: مجلس مشکالت به وجود 

آمده برای دانشجویان ایرانی در نروژ را پیگیری می کند.
فرهاد بش��یری عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی پیرامون مش��کالت ایجاد شده 
برای دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بسیار جای تعجب 
است که دولت و کشور نروژ با تعدادی از دانشجویان که 
هدفی جز علم آموزی ندارند اینگونه برخورد کند و آنها 
را با بهانه های واهی از ادامه تحصیل منع کند.وی با بیان 

اینکه آمریکا به نوعی پشت پرده ممنوع التحصیل شدن 
دانش��جویان ایرانی در نروژ اس��ت، تصریح کرد: آمریکا 
همیشه با کشورهای مستقل از جمله کشور سرافراز ما 
دشمنی کرده است و تالش می کند هرجایی می تواند مانع 
پیشرفت و توسعه ما باشد. مس��لما ماجرای دانشجویان 
ایرانی در نروژ هم به دنبال سیاست های استکباری آمریکا 
است.بشیری تصریح کرد: پیشرفت و تولید علم یکی از 
مباحثی است که آمریکا همواره تالش کرده در کشور ما 
محقق نشود و در این رابطه هرکاری توانسته انجام داده  
است از ترور دانشمندان ما گرفته تا تحریم های مختلف. 
آمریکا یک چهره منطقی و زیبا از خود نشان می دهد ولی 
در عمق و پشت چهره اش کینه، دشمنی و خصم است. 
البته مردم در کش��ور ما به خوبی با چهره واقعی آمریکا 
آشنا هستند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مجلس حتما مشکالت 
به وجود آمده برای دانشجویان ایرانی در نروژ را پیگیری 
می کند، مجلس و دولت باید در کن��ار هم با اقتدار برای 
حفظ منزلت دانش��جویان و ش��هروندان ایرانی خارج از 
کشور و حل مشکالت آنها تالش کنند و اجازه ندهند به 

آنها بی مهری شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان اعالم کرد:

هتک حیثیت همسایه در اینترنت به علت اختالف خانوادگی
پیگیری مشکالت دانشجویان ایرانی در نروژ توسط مجلس 

آمریکا پشت پرده ممنوع  التحصیلی دانشجویان ایرانی
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گروه جامعه 

س: ایمنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 فوالدسازی های جديد 
کنار دريامی روند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه های فوالد 
باید نزدیک دریا ساخته ش��وند و به همین دلیل در نظر است 
تا در مناطق نزدیک به خلیج فارس و دریای عمان واحدهای 

تولید فوالد با ظرفیت 10 میلیون تن احداث شود.
مهدی کرباس��یان بابیان اینکه کارخانه های فوالد نیاز مبرم 
به آب دارند، تصریح کرد: ایران خاس��تگاه و پایگاه توسعه ای 
صنعت فوالد است و دولت نسبت به سرنوشت مجموعه های 
فوالدی بی تفاوت نیست.کرباسیان از نهایی شدن طرح جامع 

فوالد تا پایان شهریورماه جاری خبر داد.

 تکیه بر دانش فنی داخلی
 در فوالد مبارکه

سرپرس��ت تعمیرگاه لوکوموتیو فوالد مبارکه گفت: تعمیر و 
نگهداری لکوموتیوهای ویژه حمل م��واد اولیه و محصوالت 
شرکت بدون حضور کارشناس��ان خارجی و با تکیه بر دانش 
فنی داخلی عملیاتی می شود.فرهاد حس��نی منجزی تعداد 
لکوموتیوها فوالد مبارکه را 1۵ عدد اعالم کرد و اظهار داشت: 
تعمیرات و نگهداری و سرویس این تجهیزات توسط کارکنان 
واحد تعمی��رگاه لکوموتیو انج��ام می ش��ود.وی اضافه کرد: 
پیش تر این تعمیرات توسط کارشناسان خارجی انجام می شد، 
اما اکنون تمام تعمیرات اساس��ی و نیمه اساسی بومی سازی 
شده و توسط پرسنل تعمیرگاه اجرایی می شود که هزینه هر 

تعمیر اساسی بالغ بر ۵00 میلیون ریال است.

هشتمین جشنواره انار بادرود
رئیس شورای شهر بادرود گفت: هشتمین جشنواره انار بادرود 
با تمام توان و با بهره گیری از ظرفیت های بومی منطقه برگزار 
می شود.عیسی باغبانیان، اظهار داشت: این جشنواره به مدت 
یک هفته از تاریخ 19 لغایت 2۵ مهر در محل سایت جشنواره 
انار برگزار می شود.رئیس شورای اسالمی شهر بادرود برگزاری 
جش��نواره س��رود محلی انار با اجرای کودکان بالباس محلی 
و برگ��زاری غرفه های عرضه محصوالت انار و صنایع دس��تی 
منطق��ه در پارک ش��هر را از بخش های دیگر این جش��نواره 
برش��مرد و تأکید کرد: در حاشیه این جش��نواره از باغداران 

نمونه و صادرکنندگان انار تجلیل به عمل می آید.
باغبانیان از تمام ارگان های دولتی درخواس��ت کرد تا ضمن 
همکاری با دبیرخانه جشنواره انار، تالش خویش را برای ایجاد 
یک فضای شادی و بانشاط در شهر و حمایت از تولیدکنندگان 

این میوه بهشتی به کارگیرند.

استاندارد ناکافی فیلترها
رئیس اتحادیه صنف فیلتر و روغن استان اصفهان گفت: مواد 

اولیه فیلترهای تولیدی از استاندارد کافی برخوردار نیست.
رضا تمیزی با اش��اره ب��ه اینکه ما تالش می کنی��م تا نظارت 
کافی بر واحده��ای تولی��د و توزی��ع فیلتر و روغن داش��ته 
باش��یم، اظهار کرد: مش��کلی که در حال حاض��ر اتحادیه به 
آن دچار اس��ت حضور فروش��ندگانی اس��ت که هیچ مکانی 
 ندارند و اق��دام به فروش روغ��ن و فیلترهای غیراس��تاندارد 

می کنند.
وی افزود: متأس��فانه به دلیل محدودیت هایی که در اتحادیه 
وج��ود دارد امکان رس��یدگی و نظارت بر تم��ام این واحدها 
نیست.وی در پایان یادآور ش��د: واحدهای تولیدکننده فیلتر 
باید زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشند و توسط آن ها مجوز 

استاندارد محصوالت صادر شود.

افتتاح مرکز رشد خوشه فناوری
اولین مرکز رش��د خوش��ه فناوری های لوازم خانگی دانشگاه 
جامع علم��ی کاربردی با حضور رئیس ش��بکه مراکز رش��د 
خوشه های فناوری دانش��گاه جامع علمی کاربردی، در گروه 
صنعتی انتخاب افتتاح ش��د.در این مراس��م، رئیس ش��بکه 
مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کش��ور انگیزه اصلی راه اندازی مراکز رش��د فناوری را تبدیل 
علم به فناوری در کش��ور عنوان کرد و اف��زود: امیدواریم این 
مرکز در کنار سایر مراکز رش��د بتواند ایده های نو و خالق را 
 پرورش داده و به رش��د فناوری در عرصه لوازم خانگی کمک

 کند.

قباديان: بوی فاضالب های اصفهان از 
فرسودگی شبکه نیست

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
بوی تعفن فاضالب های ش��هر اصفهان از فرس��ودگی شبکه 
فاضالب سطح ش��هر نیس��ت.مجتبی قبادیان با اعالم اینکه 
از کجا معلوم این بوی ناش��ی از فاضالب باش��د، خاطرنشان 
کرد: مشاهده ش��ده که در برخ��ی از مناطق ش��هر اصفهان 
تانکرهای فاضالب تخلیه می ش��ود که در حاش��یه رودخانه 
و ارغوانی��ه نزدیک بیمارس��تان چمران این موضوع بیش��تر 
گزارش شده است.قبادیان از وجود تصفیه خانه های فاضالب 
در سپاهان ش��هر، منطقه جنوب، جاده زینبیه و سگزی خبر 
 داد و گفت: هم اکنون 23 تصفیه خانه فاضالب در شهر اصفهان 

داریم.

بهره برداری ۱۸ کیلومتر ازباند دوم 
جاده اردستان-اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: 1۸ کیلومتر 
 از بان��د دوم ج��اده اردس��تان -اصفه��ان ب��ه بهره ب��رداری 

رسید.
محمود محم��ودزاده اظهار داش��ت: 2۵ کیلومتر دیگر طرح 
باند دوم اردس��تان-اصفهان تا پایان مهرم��اه به بهره برداری 
می رس��د.وی از تصوی��ب و واگ��ذاری ۴0 هکت��ار زمین به 
ارزش ۶ میلی��ارد ریال برای س��اخت ش��هرک ریل��ی زواره، 
آغاز عملیات اجرایی س��اخت بان��د دوم جاده اردس��تان به 
زواره بااعتبار اولیه 10 میلیارد ری��ال، تأمین اعتبار و اصالح 
 هندسی زیرگذر و کنارگذر جاده ترانزیت ورودی شهر مهاباد

 خبر داد.

4
شنبه واریز یارانه شهریورماه

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعالم کرد: چهل و دومین یارانه نقدی شهریورماه امسال روز 22 
شهریور )شنبه( به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵00 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. وی 

افزود: از ماه جاری یارانه فرزندان تازه متولدشده هم واریز می شود.
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مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سامانه 12۴، به عنوان 
مجموعه ای منس��جم برای دریافت لحظ��ه ای و یکپارچه 

شکایات، انتقادات و پیشنهادهای مردمی نام برد.
اس��ماعیل قاس��می رس��یدگی ب��ه ش��کایات مردمی از 
واحدهای تجاری را از وظایف بس��یار مهم سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دانست و گفت: درگذشته 
مردم نمی توانستند شکایت های خود را با مسئوالن درمیان 
بگذارند و رسیدگی به شکایات مردم به صورت فوریتی نبود 
که بر همین اساس تصمیم گرفته شد به عنوان پل ارتباطی 
بین مسئولین و مردم با راه اندازی سامانه 12۴، رسیدگی به 

مشکالت آنان به صورت شبانه روزی و به صورت فوریت در 
دستور کار قرار بگیرد.

وی با اش��اره به اهمیت آش��نایی م��ردم به حق��وق خود، 
اضاف��ه ک��رد: در چهارماهه اول س��ال ج��اری نزدیک به 
10۵ هزار مورد ش��کایت از مردم اخذش��ده که 10۴ هزار 
 و ۵۸0 م��ورد آن قابل پیگی��ری و بقی��ه غیرقابل پیگیری

 بوده است.
قاس��می، ۷0 درص��د از ش��کایات دریافت��ی را به صورت 
تلفن��ی، 10 درصد حض��وری و 20 درصد دیگ��ر را کتبی 
عنوان ک��رد و اف��زود: از مجم��وع ش��کایات قابل پیگیری 
 ۴0 درص��د متخل��ف و ۶0 درصد غیرم تخلف تش��خیص

 داده ش��د.وی تصریح کرد: از مجموع ش��کایات دریافتی 
۸3 درصد به بخش کاال و 1۷ درصد دیگر مربوط به بخش 
خدمات است.مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم 
این مطلب که مردم از هر نقطه از کشور و در هرجایی که به 
تلفن دسترسی داشته باشند می توانند گزارش خود را اعالم 
کنند، یادآور شد: بررسی های به عمل آمده نشانگر آن است 
که گران فروشی با ۷9 درصد، کم فروشی با 9 درصد و عدم 
درج قیمت با ۴ درصد بیشترین سهم تخلفات را در این مدت 

به خود اختصاص داده اند.

 رئیس ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفه��ان گفت: 
30 پایگاه ویژه کشتار دام زنده برای روز عید قربان در شهر 
اصفهان لحاظ شده است.عبدالرضا مرادی بابیان اینکه از 
۴ سال گذشته طرح ساماندهی ذبح دام زنده در روز عید 
قربان را در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: با اجرای 
این طرح مردم زحمت رفتن به کش��تارگاه ها را نخواهند 
داشت.وی افزود: طبق ماده 1۸ قانون دامپزشکی کشتار 
دام ها باید در کشتارگاه انجام شود و آیین نامه ای بر اساس 
این ماده قانونی نوشته شد که در آن یک روز را استثنا کرده 
و آن هم عید سعید قربان اس��ت.رئیس شبکه دامپزشکی 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: در سال جاری 30 مرکز 

ویژه برای ذبح دام زنده در عید بزرگ مسلمانان تعیین شده 
که سازمان دامپزشکی اس��تان نظارت بهداشتی کامل بر 

روند کشتار دام های زنده دارد.
مرادی هدف از ایجاد این محل ها را جلوگیری از ش��یوع 

بیماری های مشترک بین انسان و دام بیان کرد.
وی از آمادگی خدمت رس��انی این محل ه��ا از اذان صبح 
روز عید قربان خب��ر داد و گفت: در این مراک��ز دام زنده 
ب��رای خری��داری متقاضیان وج��ود دارد ضم��ن آن که 
بازرس��ان ما نظارت های بهداشتی الزم را انجام می دهند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرس��تان اصفهان اظهار کرد: 
افرادی که کش��تار دام زنده را به مناس��بت عید قربان در 
مکان های غیر تعیین انج��ام می دهند می توانند با تماس 
با شبکه دامپزشکی از نظارت بهداشتی بازرسان به صورت 
رای��گان بهره مند ش��وند.مرادی تأکید ک��رد: افرادی که 
زیرساخت های کشتار دام و ذبح شرعی رادارند، می توانند 
درخواست خود را به دامپزشکی شهرستان اصفهان واقع 
در خیابان جی ارسال کنند.وی با اشاره به اینکه اکیپ های 
ثابت و سیار شبکه دامپزشکی اصفهان در روز عید قربان به 
مردم خدمات رسانی می کند از شهروندان درخواست کرد 
برای حفظ بهداشت محیط و احراز سالمتی دام از کشتار 

خارج از شبکه پرهیز کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان

فراخوان افراد واجد شرايط کشتار دام شرعی
مديرکل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات: 

نظارت بر گران فروشی تخلفات اصناف با سامانه ۱۲4

وزیر ان��رژی فدراس��یون روس��یه بابیان اینکه روس��یه 
برنامه ای برای تهاتر کاال با نف��ت ایران ندارد، اعالم کرد: 
هواپیمای توپول��ف ایمن ترین هواپیمای روس��یه بوده 
و دولت مس��کو آمادگ��ی ص��ادرات هواپیماهای جدید 

مسافربری به ایران را دارد.
الکساندر نواک در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به 
این سؤال که روسیه با تحریم های جدید بین المللی غرب 
روبرو شده است، گفت: تحریم های بین المللی تأثیری بر 
سطح همکاری ها و مشارکت اقتصادی و تجاری و روابط 

بین دو کشور ایران و روسیه ندارد.
وزیر انرژی فدراسیون روسیه با اعالم اینکه دولت مسکو 
پیش از افزای��ش تحریم ه��ای بین المللی علی��ه تهران 
و مس��کو همکاری های اقتص��ادی و تجاری خ��ود را با 
ایران آغاز ک��رده بود، تصریح ک��رد: بااین وجود برخی از 
محدودیت ه��ای بین الملل��ی ب��ر س��طح همکاری های 

اقتصادی و تجاری ایران و روسیه تأثیر گذاشته است.
این مقام مس��ئول بابیان اینکه دو کش��ور نباید بر سطح 
موجود روابط اقتص��ادی و تجاری بس��نده کنند، اظهار 
داشت: روسیه پیش ازاین کاالهایی را از اروپا وارد می کرد 
اما قصد دارد با توجه به اتخاذ سیاست های جدید برخی از 
این کاالها را به جای کشورهای اروپایی از ایران وارد کند.

نواک با اش��اره به توافق های جدید بین ایران و روس��یه 
به منظور واردات انواع میوه، سبزی ها و محصوالت لبنی 
از ایران بیان کرد: عالوه بر ای��ن، روس ها آماده صادرات 

خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع حمل ونقل ریلی 
و هوایی، صنایع انرژی، نفت و گاز، پتروش��یمی، فروش 
ماش��ین آالت و تجهیزات، انواع کود، بذر و ماشین آالت 

کشاورزی را به ایران دارد.
وزیر انرژی فدراسیون روسیه همچنین با تأکید بر اینکه 
تحریم ها منجر به رش��د فعالیت های اقتصادی و تجاری 
بین ایران و روس��یه خواهد ش��د، افزود: دولت روسیه و 
شرکت های روس��ی آماده مش��ارکت تمام عیار با ایران 

رادارند.
روس ه�ا خوش قول ترين ش�رکای اقتصادی 

هستند
وی در پاسخ به این س��ؤال که روس ها سال ها در اجرای 
پروژه های صنعت��ی ایران همچون س��اخت و راه اندازی 
نیروگاه اتمی بوش��هر تأخیر داش��ته اند، گفت: تاکنون 
نمونه ای از تأخیرهای شرکت های روسی نه تنها در ایران 
بلکه در هیچ یک از کشورهای جهان مشاهده نشده است.

رئیس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و روسیه با 
اعالم اینکه برخی از تحریم ها در ایران به دلیل مشکالت 
در امور بانکی و سیستم تسویه حساب ها بوده است، اظهار 
داشت: بااین وجود اعتقادداریم که شرکت های روسی جزء 

خوش قول ترین شرکت های جهان در اجرای پروژه های 
اقتصادی هستند.

تهاتر نفت ايران با کاالهای روسی صحت ندارد
وزیر انرژی فدراسیون روسیه همچنین در پاسخ به مهر 
در مورد ش��باهت نفت خام اورال روسیه با برخی از نفت 
خام های ایران درباره احتمال تهاتر نفت و کاال بین ایران 
و روسیه توضیح داد: جمهوری اس��المی ایران این حق 

را دارد که نفت خود را به هر گوشه از جهان صادر کند.
این مقام مس��ئول با یادآوری اینکه تاکن��ون هیچ گونه 
توافقی بین ایران و روس��یه برای تهاتر نفت و کاال امضاء 

نشده است، بیان کرد: یک ماه گذشته در مسکو و با حضور 
وزیر نفت ایران یک یادداشت تفاهم همکاری به منظور 
توس��عه س��طح روابط بازرگانی، تجاری و اقتصادی بین 

ایران و روسیه امضا شد.
نواک بابیان اینکه این یادداش��ت تفاهم یک سند جامع 
به منظور توس��عه همکاری های اقتصادی و تجاری بوده 
است، تبیین کرد: در این یادداشت تفاهم صحبتی از تهاتر 

نفت و کاال نشده است.
توپولف ايمن ترين هواپیمای روسیه است

این مقام روسی در ادامه در واکنش به این سؤال که دولت 
ایران پرواز هواپیماهای توپولف برای جابجایی مسافر را 
به دلیل حجم باالی حوادث و سوانح ممنوع کرده است، 
گفت: روس��یه آماده صادرات هواپیماهای مسافربری به 

ایران است.
وی از توپول��ف به عن��وان مطمئن تری��ن هواپیم��ای 
مسافربری در طول 30 سال گذشته در کل قلمرو روسیه 
یادکرد و افزود: در روسیه مطمئن تر از هواپیمای توپولف 

هواپیمای دیگری وجود ندارد.
نواک همچنین در مورد هواپیماهای مسافربری تو 20۴ 
که قرار است در صورت آمادگی ایران به این کشور صادر 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: هواپیماهای جدید مسافربری 
ازنظر ایمنی و کیفیت در س��طح بسیار باالیی قرار دارند 
و روس��یه آماده صادرات این نس��ل جدید هواپیماهای 

مسافربری به ایران است.

تهاتر نفت ايران با کاالهای روسی صحت ندارد

آمادگی تمام عیاراقتصادی  روس ها با ايران 

 معاون امور اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت نیرو گفت:
 ۷۷۵ مجتمع آبرس��انی روستایی در دس��ت اجرا داریم 
که در دولت یازدهم مطرح اس��ت که با اتمام این طرح ها 
۷ میلیون نفر از س��اکنان روستاها از آب سالم و باکیفیت 

مطلوب بهره مند می شوند.
علی رضا دائم��ی در همایش ملی بح��ران آب اظهار کرد: 
آمایش س��رزمینی مربوط به تمام��ی مؤلفه های زندگی 

ازجمله آب، محیط زیست، گردشگری، صنعت است.
وی اف��زود: متولی بح��ث آمای��ش س��رزمینی معاونت 
برنامه ریزی ریاست جمهوری است و خوشبختانه جلسات 

به طورجدی در این زمینه شروع شده است.
معاون امور اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت نیرو گفت: 
مطالعات آمایش سرزمینی از سال ۵۴ در کشور آغازشده 
است و تاکنون توانس��تیم یک مرحله از آمایش سرزمین 

را انجام دهیم.
دائمی تصریح کرد: امیدواریم کاری که اکنون در کش��ور 
در این زمینه در حال انجام است نهایتٌا به یک سند قوی 

آمایش سرزمینی با شرایط روز برسیم.
وی افزود: یکی از مهم ترین طرح هایی که در دولت یازدهم 
مطرح بوده اس��ت بحث تکمیل آبرس��انی به روستاها در 

کشور است.
معاون امور اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت نیرو گفت: 

۷۷۵ مجتمع آبرسانی در دس��ت اجرا داریم که در دولت 
یازدهم مطرح اس��ت و پیش بینی ما این است که با اتمام 
این طرح ها ۷ میلیون نفر از ساکنان روستاها به آب سالم 

و باکیفیت مطلوب دست یابند.
دائم��ی بابیان اینکه در تأمین آب ش��رب کش��ور وزارت 
نیرو نهایت تالش خ��ود را به کار می گیرد، خاطرنش��ان 
کرد: امس��ال ب��رای ای��ن طرح ها ردی��ف اعتب��اری به 
می��زان ۵00 میلی��ارد توم��ان گذاش��تیم.وی اف��زود: 
اگر بر اس��اس آمایش س��رزمینی مزیت ه��ای محلی را 
ببینیم، اولوی��ت ب��ا تولیدکننده آب اس��ت یعنی توجه 
ما ب��ه تأمی��ن آب ش��رب س��اکنان دهنده آب اس��ت.

معاون امور اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت نیرو گفت: 
طرح های آبرس��انی باید مجوز الزم از س��وی س��ازمان 
محیط زیس��ت را کس��ب کنند و اعتق��اد ما این اس��ت 
که طرح ه��ای انتقال آب و ط��رح احداث س��د منجر به 
تخریب محیط زیس��ت اس��تان آب دهنده نشود.دائمی 
خاطرنش��ان کرد: در مورد طرح بهش��ت آباد باید منتظر 
 نتیجه نهایی بود و نتیجه بازنگری ما بازی برد برد باش��د
 نه آنکه یک منطقه ای تخریب و منطقه ای دیگر آباد شود.

وی اف��زود: انتقال آب بی��ن حوضه ای نیز باید با ش��رط 
 انتقال آب شرب باش��د ودر کل فرمول اجرای انتقال آب

 بین حوض��ه ای چه از چهارمح��ال و بختی��اری و چه از 

دیگران باش��د باید بر اس��اس ۵ س��ند راهبردی آمایش 
سرزمینی باشد.

معاون امور اقتص��ادی و برنامه ری��زی وزارت نیرو گفت: 
اقدامات وزارت نیرو درزمینه انتق��ال آب بین حوزه ای بر 
اساس عقالنیت است تا س��بب بهره مندی همه مردم از 

این نعمت شود.
معاون برنامه ری��زی و امور اقتص��ادی وزارت نیرو از حل 
مشکل دسترسی هفت میلیون روستایی به آب آشامیدنی 

خبرداد.
'علیرضا دائمی' روز در همایش ملی آب در شهرکرد اظهار 
داشت:۸۷0 طرح احداث مجتمع های آب روستایی دارای 
شبکه های آبرسانی به روس��تاییانی که با تانکر آبرسانی 
می ش��وند ویا از منابع آب فاصله دارند، از س��وی دولت با 

جدیت در حال پیگیری است.
وی اف��زود: با بهره ب��رداری از این مجتمع ه��ا پیش بینی 
می شود دسترسی هفت میلیون روستایی به شبکه های 

آبرسانی به راحتی فراهم شده یا بهبود یابد.
معاون وزی��ر نیرو می��زان اعتبار موردنیاز ب��رای تکمیل 
این طرح ها را ۴2 هزار میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت: 
امس��ال برای این طرح ها پنج هزار میلی��ارد ریال اعتبار 

تخصیص یافته است.
وی بابیان وجود ۶09 دشت محدوده مطالعاتی آبخوان در 
کشور تصریح کرد: حدود 230 دشت از این تعداد ممنوعه 
اعالم شده ونیمی از آن ها نیز فاقد ظرفیت آبدهی بوده و 
به طور کامل خشکیده اس��ت.دائمی، برداشت بی رویه از 
منابع زیرزمینی را عامل کاهش ممنوعه ش��دن دشت ها 
عنوان کرد و گفت: از سال ۵۸ تناسب بین مصرف منابع 
موجود آب درکشوربرهم خورده و از آن زمان تاکنون 120 
میلی��ارد مترمکعب از ذخایر اس��تراتژیک زیرزمینی آب 
برداشت و مصرف شد.وی تصریح کرد: درهرشبانه روزبه 
طور متوسط 2۵0 تا 300 لیتر آب توسط هر ایرانی مصرف 
می شود درحالی که متوس��ط مصرف جهانی حدود 120 
لیتر بر ثانیه است.دائمی ادامه داد: با توجه به ضعف منابع 
آب کشور، احداث سد و طرح های توسعه ای در بسیاری 
از مناطق آبخیز جوابگوی نیاز مصرفی کشور نیست.وی 
بیان داشت: هم اکنون 139 سد جدید در کشور با ظرفیت 
2۴ میلیارد مترمکعب درحالی که ساخت است درحالی که 

منابع آبی فاقد این حجم آب است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: بر اس��اس مؤلفه های پایداری 
 جهانی می��زان بهره ب��رداری از مناب��ع نباید بیش��تر از

 ۶0 درصد باشد و این میزان در برخی رودخانه های کشور 
حدود صد درصد است.

علیرضا دائم��ی تصریح ک��رد: این گونه مس��ائل تمامی 
استان ها را با مشکل کم آبی و در مواردی کاهش کیفیت 

آب مواجه کرده است.

7 میلیون روستايی از آب سالم باکیفیت برخوردار می شوند

300 لیتر آب، مصرف هرروز یک ایرانی
مشکل بیمه مسکن مهر حل شد 

فروش اقساطی مسکن مهر 
سرعت می گیرد

تامین اجتماعی مصوبه دول��ت را برای دریافت ۵200 
تومان حق بیمه به ازاء هر متر مربع مس��کن مهر ابالغ 
کرد ت��ا بدین ترتیب رون��د صدور پای��ان کار و فروش 

اقساطی مسکن مهر سرعت گیرد.
  با اب��الغ نام��ه ش��ماره ۴۸۵۵/93/20/۵0 مورخ 1۷ 
شهریور از س��وی س��ازمان تامین اجتماعی مشکالت 
بیمه مس��کن مهر بر اس��اس مصوبه 1۵ اردیبهش��ت 
92 هیات وزیران حل ش��د.بنابراین گزارش، دولت در 
1۵ اردیبهشت 92 مصوبه ای داش��ت که بر اساس آن 
حق بیمه در پروژه های مس��کن مهر که سازندگان به 
موجب تفاهمنامه س��ه جانبه و یا تعاونی های مسکن 
مشغول ساخت هس��تند به ازای هر متر مربع ۵200 
تومان برای یک بار اخذ شود و سازمان تامین اجتماعی 
بیمه دیگری از پروژه ها اخذ نکند و ظرف 20 روز مفاصا 
حساب آن را صادر کند.از آن زمان تاکنون این مصوبه 
توس��ط س��ازمان تامین اجتماعی به اس��تان ها ابالغ 
نش��ده بود، اما پیگیری های وزارت راه و شهرس��ازی 
موجب ش��د تا وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی که در 
2۵ اس��فند پارس��ال نامه ای به نوربخ��ش مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی ارسال کند و سرانجام سازمان 
تامین اجتماعی نظر به اهمیت و اخذ پایان کار و صدور 
دفترچه اقس��اط بانکی برای پروژه های مس��کن مهر 

نسبت به ابالغ مصوبه اقدام کند
علیرغ��م اینک��ه در مصوب��ه دول��ت قبلی و ب��ا تایید 
دولت یازده��م حق بیم��ه پپمان��کاری و کارگروهی 
واحده��ای احداثی مس��کن مهر به ازاء ه��ر متر مربع 
۵200 تومان تعیین ش��ده ب��ود اما خبره��ا حاکی از 
این اس��ت که بیمه تامی��ن اجتماعی ای��ن مصوبه را 
قبول ندارد تا ب��ه نوعی ح��ق بیم��ه از ۵200 تومان 
ب��ه مت��ری 22 ه��زار توم��ان برس��د و مش��کالتی 
 ب��رای س��ازندگان و متقاضیان مس��کن مه��ر ایجاد 
ش��ود.با این اقدام صدور دفترچه اقس��اط مسکن مهر 

سرعت می گیرد.



یادداشت

مسعود ده نمکی در مراسم بزرگداشت مازیار بیژنی گفت: اگر مازیار بیژنی نبود، به جای 
فیلمساز حتماً کاریکاتوریست می شدم.کارگردان فیلم »اخراجی ها« گفت: شاید عجیب 
باشد که ما زمانی قلم به دست گرفتیم و نش��ریه چاپ کردیم.  ما در آن زمان احساس 

تکلیف می کردیم که قلم به دست گرفتیم. امروز هم با دوربین این کار را می کنیم. 
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دهنمکی:اگربیژنینبودکاریکاتوریستمیشدم
هفتیادداشت

ایجادسینمایقصهگویی
درجشنوارهبینالمللیکودک

دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان گفت: قصه گویی در سنت و فرهنگ ما به روش های 
مختلف وجود داش��ته که در این جشنواره تالش می کنیم که 
آن را به سینمای قصه گویی برای کودکان جهان تبدیل شود.

مهدی مسعودش��اهی درب��اره  برگ��زاری متفاوت بیس��ت و 
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان اظهار کرد: جش��نواره امس��ال بر مبنای جشنواره 
س��ینمای کودکان و نوجوانان اس��ت که بر اساس قصه گوئی 
است.وی افزود: قصه گویی در سنت و فرهنگ ما به روش های 
مختلف وجود داش��ته که در این جشنواره تالش می کنیم که 
آن را به سینمای قصه گویی برای کودکان جهان تبدیل شود.

لملل��ی فیلم ه��ای  بیس��ت و هش��تمین جش��نواره بین ا
 کودکان و نوجوان��ان از 11 تا 14 مهرم��اه در اصفهان برگزار

 می شود.

جشنسینمایایرانفردا
شانزدهمین جشن س��ینمای ایران با شکل و شمایلی متفاوت 
نسبت به دوره های گذشته برگزار خواهد شد.مازیار میری مدیر 
اجرایی جشن س��ینمای ایران اعالم کرد ش��انزدهمین جشن 
سینمای ایران روز جمعه 21 ش��هریورماه رأس ساعت 17 در 
10 س��ینمای کش��ور همزمان برگزار خواهد شد.سینماهای 
برگزارکننده در تهران پردیس های آزادی، ملت، کورش وزندگی 
و سینمای فرهنگ و در شهرهای مشهد سینما هویزه، اصفهان 
سینما سپاهان، شیراز سینما س��عدی، اهواز سینما اکسین و 

قزوین سینما بهمن است.
همچنین برای اهالی س��ینما س��الن برج میالد پذیرای حضور 
اعضای جامعه اصناف سینمایی  خواهد بود .از  دیروز پیش فروش 
بلیت س��الن های برگزارکننده مراس��م ش��انزدهمین جشن 
سینمای ایران در سینماها برگزارکننده و سایت سینما تیکت 
برای عالقه مندان مهیا است.خوشحالیم که شانزدهمین جشن 
س��ینمای ایران برای اولین بار فراتر از شهر تهران و برای عموم 

مردم برگزار می شود.

گروهکاوشبا»55سالگی«
بهفرشچیانآمدند

جدیدترین نمایش گ��روه کاوش با عنوان» ۵۵ س��الگی« در 
تاالر فرش��چیان اصفهان بر صحن��ه می رود.کارگ��ردان این 
نمایش گفت: ای��ن نمایش به بحران هویت یک مرد در س��ن 
۵۵ سالگی می پردازد که در شب بازنشستگی اش خبر بچه دار 
شدن دخترش را می شنود و با این خبر اتفاقاتی تازه در مسیر 

زندگی اش می افتد. 
اعموم عالقه من��دان می توانن��د برای تماش��ای نمایش ۵۵” 
سالگی” از 1۳ الی 2۳ ش��هریور ساعت 20:۳0 به سالن اصلی 

مجتمع فرهنگی فرشچیان مراجعه نمایند. 

رئی��س مرکز س��یما فیل��م از 
س��اخت دکوره��ای س��ریال 
تاریخ��ی مذهب��ی »س��لمان 
فارس��ی«  به کارگردانی داوود 
میرباقری  در شهر اصفهان خبر 
داد.محمدرضا معصوم زادگان 
توضیحاتی را در خصوص روند 
ساخت جدیدترین سریال های 
مرکز س��یما فیل��م ارائ��ه داد.

معص��وم زادگان در خص��وص 
روند ساخت س��ریال »سلمان 
فارس��ی« توضیح داد: در حال 
حاضر رایزنی هایی را با همکاری 
اس��تانداری اصفه��ان انج��ام 
داده ایم تا بتوانیم یک شهرک 
س��ینمایی را ب��رای س��ریال 
»سلمان فارسی« بس��ازیم.او 
با اش��اره به اینکه رایزنی اولیه 
س��اخت ش��هرک س��ینمایی 
در اصفه��ان با معاون س��یما و 
استانداری اصفهان انجام شده 
است، گفت: قرار است کارخانه 
قند اصفه��ان در اختی��ار این 

پروژه قرار بگیرد.
معص��وم زادگان همچنین در 
خصوص روند نگارش مجموعه 
»سلمان فارسی«  توضیح داد: 
در حال حاض��ر داود میرباقری 
به هم��راه تی��م نویس��ندگان 
کار تحقیق و ن��گارش را انجام 
می دهند و با پای��ان یافتن کار 
میرباق��ری در ح��وزه نمایش 
خانگی، بیش��تر ب��ر روی این 

پروژه تمرکز خواهد کرد.

رئی��س مرک��ز س��یما فیل��م 
همچنی��ن در خص��وص روند 
س��اخت س��ریال »آمین« به 
کارگردان��ی منوچهره��ادی 
گفت: این س��ریال ۵0 درصد 
از مراح��ل تصویرب��رداری 
خود را به س��رانجام رس��انده 
و کم��اکان کار ب��ا مش��ارکت 
نیروی انتظامی در مرکز ستاد 
فرماندهی پلی��س 110 ادامه 
دارد. تصویربرداری این سریال 
نیز ت��ا پایان آب��ان م��اه ادامه 
خواهد داش��ت.معصوم زادگان 
زمان پخش مجموعه پلیس��ی 
»آمین«  را آذرم��اه اعالم کرد.

وی از کلید خوردن جدیدترین 
سریال سعید سلطانی با عنوان 
»چشم س��وم« در مهرماه خبر 
داد و گفت: عوام��ل اصلی این 

مجموعه انتخاب شده اند.
معص��وم زادگان در بخ��ش 
دیگری از گفت وگوی خود در 
خصوص روند س��اخت س��ایر 
پروژه ه��ای الف وی��ژه ازجمله 
»ش��هید چمران«، »ش��هید 
متوس��لیان«، »ش��هید ح��اج 
حسن تهرانی مقدم« و »پوریای 
 ول��ی« توضیحات��ی را ارائ��ه 

داد.
رئیس مرک��ز س��یما فیلم در 
خص��وص مجموعه »ش��هید 
چم��ران« گف��ت: ط��رح کلی 
فیلمنامه »ش��هید چمران«  به 
تصویب رس��یده و پیش تولید 
و نگارش آن آغازش��ده اس��ت. 
س��ریال »ش��هید متوسلیان« 
نی��ز همین ط��ور، پیش تولید 
خ��ود را آغ��از ک��رده اس��ت. 
نگارش فیلمنامه این مجموعه 
نیز ح��دود یک ماه اس��ت که 

آغازشده است.

رئیس انجمن موزه داران استان اصفهان موزه را رکن 
اصلی گردشگری دانست و اضافه کرد: دید مسئوالن 
نس��بت به موزه باید تغییر کند و آن ها باید بدانند که 
موزه ها درآمدزایی بس��یار باالیی دارند اما متأسفانه 
مغفول مانده اند.اصفهان شهرموزه ای بی بدیل است و 
موزه های خصوصی و دولتی موجود در آن کم نیست 
و بدون ش��ک وجود این موزه ها که اشیای آن ها گاه 
قدمت 4 هزار و 800 س��اله دارد، خود می تواند نقطه 

گردشگری قابل توجهی برای گردشگران باشد.
اصفهان با قدمتی هفت هزار س��اله اشیای قدیمی و 
جالب توجهی دارد که نشان از آداب و رسوم و قدمت 
هنری و هویت بومی این مرز و بوم دارد و این در حالی 
اس��ت که موزه ای مثل موزه لوور فرانس��ه در دوران 
مختلف از داشته های تاریخی سایر کشورها می دزدد 
تا برای خود صنعتی تعریف کند و از قِبل آن نه تنها به 
درآمدهای میلیون دالری برسد؛ بلکه هویت نداشته 
خود را اغنا کند.اما در هر ص��ورت موزه های اصفهان 
هم مشکالتی دارد که قابل توجه است و این در حالی 
اس��ت که موزه داری در کش��ورهای دیگر به صنعتی 
درآمدزا تبدیل ش��ده اس��ت.عباس نکوی��ی، رئیس 
انجمن موزه داران استان اصفهان در گفت وگو با فارس 
در رابطه با اهمی��ت موزه ها و مش��کالت پیش روی 

آن ها در اصفهان گفت: ۵0 م��وزه خصوصی و دولتی 
در اصفهان وج��ود دارد که از این تع��داد هفت موزه 
خصوصی و بقیه دولتی هستند.وی افزود: برخی از این 
موزه ها خانه های تاریخی همچون خانه طباطبایی ها، 
خانه بروجردی ها و ... است که تعریف موزه برای خود 
گرفته است.رئیس انجمن موزه داران استان اصفهان 
تصریح کرد: برخی کشورها به دلیل نداشتن هویت و 
غنای فرهنگی، اشیای تاریخی دیگران را می دزدند و 
برای خود هویت می س��ازند که اگر این داشته ها را از 
آن ها بگیرند چیزی برای جوالن دادن ندارند اما ایران 
پر از ظرفیت های عظیمی است که اگر مسئوالن کمی 
بر روی آن تفکر کنند، به این نتیجه خواهند رسید که 

ارگان اصلی گردشگری، موزه ها هستند.
وی اضاف��ه ک��رد: وقت��ی م��وزه غن��ی باش��د و ب��ا 
استانداردهای جهانی تطابق داشته باشد، درآمدزایی 

باالتری برای شهر و کشور خواهد داشت.
نکویی در ادامه گفت: اشیای 80 هزار ساله ای داریم 
که در رودخانه کش��ف رود مشهد کش��ف شده و این 
یعنی اینکه ما پی��ش از ورود آریایی ها به ایران تمدن 
داش��ته ایم اما متأس��فانه روی داش��ته هایمان مانور 
نمی دهیم.وی با اش��اره به اینکه ش��کل جغرافیایی، 
معماری و ویژگی های موزه ها باید تعریف شود، ادامه 

داد: این در حالی است که قلعه ها، خانه های تاریخی 
و حمام های قدیمی کش��ور بدون هیچ استانداردی 
تبدیل به موزه می ش��وند.رئیس انجمن موزه داران 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: م��ردم در ایران از در 
موزه وارد می ش��وند، چند ش��یء تاریخی می بینند 
و بیرون می رون��د، در حالی که در کش��ورهای دیگر 
به زبان های متفاوت دنیا، برچس��بی کنار آن اشیای 
تاریخی می چس��بانند و تاریخچه و کارب��رد آن را در 
قدیم می نویسند تا مخاطب سرشار از اطالعات شود.

وی با اش��اره به اینکه موزه های ما در استانداردهای 
س��نتی مانده اند، ادام��ه داد: چه��ار نس��ل از زمان 
 پیدایش موزه ها می گ��ذرد اما ما هنوز ش��یء محور 

هستیم.
نکوی��ی بیان کرد: در نظ��ر گرفتن امنی��ت و آرامش 
مخاط��ب یکی از ش��اخصه های موزه های دنیاس��ت 
و حتی جایی را ب��ه عنوان موزه تعبی��ه می کنند و از 
مخاطب می خواهن��د که او راجع به س��اختار موزه و 

داشته های آن و محتوایش نظر بدهد.
وی با بیان اینکه در موزه های ایران باید افرادی مسلط 
به زبان های بین المللی مخاطبان را راهنمایی کنند، 
گفت: متأس��فانه در اصفهان موزه های��ی مانند موزه 
خط وجود دارد که تنها اس��م موزه را یدک می کشند 
و زمانی که گردشگران وارد آن می شوند عماًل با یک 

موزه خالی مواجه می شوند.
رئیس انجمن موزه داران استان اصفهان موزه را رکن 
اصلی گردشگری دانست و اضافه کرد: دید مسئوالن 
نس��بت به موزه باید تغییر کند و آن ها باید بدانند که 
موزه ها درآمدزایی بس��یار باالیی دارند اما متأسفانه 
مغفول مانده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه در تمامی 
کش��ورهای دنیا، موزه داری به صنعتی بزرگ تبدیل 
شده اس��ت، تأکید کرد: قدمت باالی اصفهان با آثار 
تاریخی اش گواه بر این است که می توان در این شهر 
نیز چنین صنعتی را پی��اده کرد.نکویی با اش��اره به 
اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقالب سال اقتصاد 
و فرهنگ با عزم ملی و مدیری��ت جهادی نام گذاری 
شده اس��ت، تصریح کرد: باید زیرساخت های اقتصاد 
و فرهنگ، از جمله م��وزه داری که در ه��ر دو زمینه 
اقتصادی و فرهنگی نقش بس��یار ب��ا اهمیتی دارد، 
تقویت ش��ود.وی با اش��اره به اینکه م��ا ظرفیت های 
عظیمی در حوزه اشیا داریم اما متأسفانه کارشناسان 
متخصص و راهنما در این زمینه نداریم، افزود: بدون 
شک موزه داری که امروزه بزرگ ترین صنعت فرهنگی 
دنیاس��ت، می تواند در ایران و به ویژه در اصفهان هم 

نمود پیدا کند.

رئیسانجمنموزهداراناستاناصفهان:

مسئوالنازدرآمدزاییمهمحوزهموزهداریغافلهستند

ارگاناصلیگردشگریموزههاهستند
میرباقری»سلمانفارسی«رادراصفهان

کارگردانیمیکند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 احضار متهم
 9209988114500781 پرونده:  شماره   9310100353303428 ابالغیه:  شماره   896
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930597 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادی  اله  مریم  برای   9209988114500781 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب 
به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  همراه  تلفن  گوشی  سرقت  اتهام  به 
صبح   11:00 ساعت   1393/09/16 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. نشانی: اصفهان-خیابان چهارباغ باال-خیابان شهید نیکبخت-

شماره015.م الف:14759  همکف-اتاق  اصفهان-طبقه  استان  کل  دادگستری   ساختمان 
شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

 احضار
897 چون آقای مهدی شاه سنایی فرزند نصرا... شکایتی علیه خانم صغری درویشی 
مبنی بر تحصیل مال نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930615ک121 این 
دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/10/7 ساعت 12 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
م الف:14793  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی  جزایی اصفهان 
احضار  

و  ایراد ضرب  اتهام  به  فرزند سبزعلی  وندی  عیدی  آقای خداکرم  اینکه  به  نظر   898
دادسرا  این  از طرف  فرزند جمشید  بختیاری  آقای سجاد  عمدی حسب شکایت  جرح 
به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  تعقیب است و  در پرونده کالسه 930963د29 تحت 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:14794 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(
 احضار  

899 نظر به اینکه آقای رضا افشاری به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت آقای حسن 
گله بان فرزند عبدالعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930787ب15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:14823 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

900 در پرونده کالسه 930446ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان شکایتی از طرف پروین بیات دایر بر اتهام سرقت علیه علی دالل 
و محمد انگشتر ساز اعالم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه 
متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردند 
در صورت عدم حضور این بازپرسی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. م الف:14824 

شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-مجتمع شماره یک
احضار  

901 نظر به اینکه آقای نعمت ا... ملک صالحی به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت 
کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  محمود  فرزند  ملک صالحی  بانو  زهره  خانم 

930831ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:14826 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار  
امانت  در  خیانت  اتهام  به  ا...  ولی  فرزند  نیکبخت  مرتضی  آقای  اینکه  به  نظر   902
نسبت به یک فقره چک حسب شکایت آقای مجید شاهنگی فرزند محمدحسین از طرف 
به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  930797ب15  کالسه  پرونده  در  دادسرا  این 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:14829  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

903 شماره درخواست: 9310460358300036 شماره پرونده: 9309980358300408 
بازپرسی  چهار  شعبه   930431 کالسه  پرونده  در   930431 شعبه:  بایگانی  شماره 
انقالب اصفهان آقای سید مهدی مدینه شکایتی علیه آقای حسن  دادسرای عمومی و 
این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  کالهبرداری  بر  دائر  مهدی  فرزند  حقیقی 
آئین  اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115  به  ارجاع گردیده نظر  شعبه 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
نمود.م الف:14831  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا  حضور  عدم  صورت   در 

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 احضار

غالمی  کرامت  آقای  علیه  شکایتی  رضاقلی  فرزند  عبدالهی  حسین  آقای  چون   904
مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930549 این دادگاه ثبت 
اینکه متهم  به  نظر  تعیین شده  برای روز 93/9/8 ساعت 10/30 صبح  وقت رسیدگی 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
نمود.م الف:14853  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

905 چون خانم سکینه طالبی شکایتی علیه آقای رضا مرادی پور مبنی بر ترک نفقه 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930619ک121 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 
روز 93/10/6 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
می آید جهت  بعمل  دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
دادگاه عمومی  نمود. م الف:14854 شعبه 121  اتخاذ خواهد  دادگاه تصمیم مقتضی  و 

جزایی اصفهان 
ابالغ 

 9309980365600950 پرونده:  شماره   9310460365600028 درخواست:  شماره   906
شماره بایگانی شعبه: 930950 پیشنویس آگهی ابالغ آقای محمد سلیمانی به اتهام ضرب 
و جرح عمدی و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930950 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهی از حساب دادگستری پرداخت گردد.م الف:14877 

رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره سه( 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980358600501 پرونده:  شماره   9310100354403507 ابالغیه:  شماره   907
علیه  شکایتی  پور  ملک  حمیدرضا  آقای  اینکه  به  نظر   930620 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای ساسان سهیل نیا فرزند نصرا... دایر بر سرقت از داخل خودرو تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه عمومی)کیفری( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت   9309980358600501 کالسه  به  و  ارجاع   118 اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  کل 
علت  به  است  شده  تعیین   11:30 ساعت  و  آن 1393/07/30  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در 
آمد.م الف:14914  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم   صورت 

حسینی مدیردفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980354400002 پرونده:  شماره   9310100354403543 ابالغیه:  شماره   908
شماره بایگانی شعبه: 930100 خواهان رسول زراعی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حمید کاظمی جروکانی و مهدی غالمی میرابادی و محمد دردشتی و مهرداد محمدی و 
رضا شماعی و سید مهدی احمدی و محمد اکرمی ابرقوئی و رجبعلی نورانی و فتح ا... 
دادخواه و مجید جعفری و علی کاظمی مقدم و مهرداد همایی منفرد و مجتبی عابدینی 
نژاد و جعفر خدادادی و ابوالفضل مطلبی فشارکی و سعید شاکران و محمدرضا کاظمی 
و علیرضا نامی و ایرج خدیجه و سید امیرحسین میرنیام و احمدرضا نریمانی و شهره 
جعفری نژاد و محمدرضا زرین نگار و مجتبی کرباسی زاده و مهری مجلسی و سعید 
محتشمی نیا و هومن سید یوسفی و علی اصغر کاظمی جلوکافی به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 118 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 118 ارجاع و به کالسه 
9309980354400002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/28 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان به اسامی 1- هومن سید یوسفی 
2- مهری مجلسی 3- شهره جعفری 4- جعفر خدادادی 5- احمدرضا نریمانی 6- علیرضا 
نامی 7- علی اصغر کاظمی 8- مجتبی عابدینی 9- رضا شماعی 10- محمدرضا زرین 
نگار 11- سید امیرحسین میرنیام 12- محمدرضا کاظمی 13- مجتبی کرباسی زاده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد 
آمد.م الف:14919 حسینی مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

 ابالغ وقت رسیدگی
909 در خصوص پرونده کالسه 965/93 خواهان محمدباقر طالبی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سمند به طرفیت محمدرضا ضیائی - مرتضی 
رضائیان – محمد محمودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/28 ساعت 
9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان مرتضی رضائیان 
– محمد محمودی حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:15097 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

910 در خصوص پرونده کالسه 941/93 خواهان آقای محمدرضا بیکی حسن دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شرکت تهران ماشین تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:15099 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
911 در خصوص پرونده کالسه 93-411 خواهان محمود جعفری هرندی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت cc 125 به شماره انتظامی 4578-اصفهان77 
به شماره موتور 3056760 و شماره تنه 8540861 به طرفیت رضا روفی تقدیم نموده 
گردیده  تعیین  6 عصر  مورخه 93/7/26 ساعت  برای روز شنبه  است وقت رسیدگی 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.ضمنًا فیش به شماره 053486 به مبلغ 8000 
تومان در پرونده مضبوط می باشد. م الف:15100 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

912 در خصوص پرونده کالسه 299/93 خواهان مهدی حسینی ایچی دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند یک 
دستگاه سواری سمند به شماره انتظامی 363ق45-ایران13 به انضمام مطلق خسارات 
ارجنگی  اسدی  ولی  طرفیت  به  ریال(  میلیون  )پنجاه   50/000/000 به  مقوم  قانونی 
 17/15 ساعت   93/7/28 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  جواداالئمه  مسجد  22بهمن-جنب  خوراسگان-خ 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15106 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

913 در خصوص پرونده کالسه 93-458 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک به طرفیت امیرحسین بناپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخه 93/7/26 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور
اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب   –
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15109 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان   459-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   914
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت اصغر کاوه زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4/30عصر  93/7/26 ساعت  مورخه  شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15110 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  نباتیان  حسین  خواهان   691/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   915
مورخ  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  امامی  محمد  طرفیت سید  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/7/28
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  پنجم  شعبه  می شود.م الف:15117  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 هفته چهاردهم لیگ برتر 
فوتبال ساحلی 

تیم فوتبال س��احلی ت��اک تیران 
ام��روز پنجش��نبه میزب��ان تیم 
شهرداری بندرعباس در ورزشگاه 
تختی تیران اس��ت  که این بازی 
برای دو تیم یک دیدار تشریفاتی به 
حساب می آید چراکه هر دو تیم نه 
صعود می کنند و نه شرایط سقوط 
دارند پس می خواهند با برد لیگ را 
به پایان برسانند.برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر در گروه جنوب 

به شرح زیر است:
امروز پنجشنبه 20 شهریورماه ساعت 18:00

تاک تیران - شهرداری بندر عباس )ورزشگاه تختی شهر تیران(
دریانوردان پارس جنوبی - گلس��اپوش یزد )ورزش��گاه ساحلی 

بوشهر (
یاران اصفهان - ش��هید جهان نژاد آبادان )ورزشگاه پارک ناژوان 

اصفهان(

 یک قایقران اصفهانی به  اردوی
 تیم ملی دعوت شد

احسان صمدانی قایقران ملی پوش 
اصفهانی به آخرین مرحله اردوی 
تیم ملی کانوپول��وی جوانان ایران 
برای شرکت در مسابقات قهرمانی 

جهان دعوت شد.
در فاصل��ه کمت��ر از 20 روز ب��ه 
رقابت ه��ای کانوپول��و قهرمان��ی 
جهان، تیم ملی کانوپولوی مردان 
جوانان کشورمان به عنوان قهرمان آس��یا خود را آماده حضور در 

این رقابت ها می کند. 
21 ش��هریورماه آغاز این مرحله از اردوی تیم مل��ی کانوپولوی 
مردان جوانان اس��ت و قایقران��ان تا ۳0 ش��هریورماه در دریاچه 
آزادی تمرین��ات خ��ود را ادامه خواهن��د داد. مه��ران قزلباش 
مدیر تیم ه��ای ملی، اش��کان صیادی مربی و رضا هاش��می نژاد 
به عنوان کم��ک مربی اعض��ای کادر فنی تیم مل��ی کانوپولوی 
مردان جوانان کشورمان هس��تند. مهرداد جافری از البرز، رامین 
هادی و رضا انص��اری از تهران، مصطفی کنارن��گ، رضا بیگی و 
حس��ین احمدی فر از چهارمح��ال و بختیاری، ف��رزاد جعفری، 
آرش درویش��ی و محمدرضا جمش��یدیان از مرکزی و احس��ان 
 صمدانی از اصفه��ان نفرات دعوت ش��ده به این مرحل��ه از اردو

 هستند. 
مسابقات قهرمانی جهان کانوپولو 2 تا ۶ مهرماه به میزبانی شهر 

تری هارکوت فرانسه برگزار خواهد شد. 

 مهاجم هلندی نظر مثبت 
گل محمدی را جلب نکرد

بنا بر اعالم سرپرس��ت تیم فوتبال 
ذوب آهن مهاج��م هلندی که در 
تمرینات این تیم شرکت کرده بود 
نتوانس��ت نظر مثب��ت یحیی گل 
محم��دی را جل��ب کند.یک��ی از 
مشکالت بزرگ ذوب آهن در طی 
هفته های اخیر ضعف گلزنی این 
تیم و از دست دادن موقعیت های 
گل فراوان توسط مهاجمان بوده که باعث شده ذوب آهن در پایان 
هفته هفتم هنوز بردی را به دست نیاورده باشد.اما در هفته های 
گذشته یک مهاجم هلندی به صورت تستی در تمرینات ذوب آهن 
شرکت کرد تا شاید با جلب نظر گل محمدی به عضویت این تیم در 
بیاید که بنا بر اعالم علی شجاعی سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن 
این بازیکن در نهایت موفق به جلب نظر گل محمدی نشد و دیگر 

در تمرینات ذوب آهن حضور ندارد.

اصفهان در خانه قهرمان شد
قهرمانی شانزدهمین دوره مسابقات 
سبک شین کاراته مردان قهرمانی 
کش��ور در اصفهان به تیم میزبان 

رسید.
 ش��انزدهمین دوره مس��ابقات 
سبک شین کاراته قهرمانی کشور 
به میزبان��ی هیأت کاراته اس��تان 
اصفهان 1۳ و 1۴ ش��هریورماه در 
س��الن هفده ش��هریور اصفهان برگزار گردید. در این مس��ابقات 
ک��ه ب��ا حض��ور 1۳ اس��تان و 2۵0 کاراته کا از سراس��ر کش��ور 
برگزار ش��د در پایان تیم های اصفهان، یزد و هم��دان به ترتیب 
مقام های اول تا س��وم این مس��ابقات را به خود اختصاص دادند.

این مس��ابقات با حضور احمد علی رضایی رییس س��بک شین 
کاراته کش��ور، علی دعوائیها رییس هیأت کاراته استان اصفهان 
 و استاد شهریار مسئول سبک شین کاراته استان اصفهان برگزار

 گردید.

اسطوره لیورپول رقیب کی روش شد
مهاجم پیش��ین لیورپول یکی از 
کاندیداهای مربیگری لیدزیونایتد 
است.در ش��رایطی که رسانه های 
انگلیسی هفته گذشته اعالم کردند 
کارل��وس ک��ی روش پرتغالی که 
هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در 
جام جهانی 201۴ برزیل بر عهده 
داش��ت، یک��ی از گزینه ه��ای 
سرمربیگری لیدزیونایتد اس��ت حاال خبر می رسد که رابی فاولر، 
اسطوره فوتبال لیورپول هم گزینه هدایت این تیم دسته اولی است.

روزنامه انگلیسی »دیلی اکس��پرس« گزارش داد فاولر که سابقه 
بازی در خط حمله لیدزیونایتد را هم در کارنامه اش دارد درخواست 
خود را برای مربیگری این تیم ارس��ال کرده اس��ت. تنها س��ابقه 
مربیگری فاولر ۳9 س��اله در تیم تایلندی مانگتونگ یونایتد بین 

سال های 2011 تا 2012 بوده است.

6
تصویرمدافعتیمملیفوتبالایراندرضیافتشامسرمربیتیمامصالل

پژمان منتظری مدافع ایرانی تیم ام صالل قطر در ضیافت شام سرمربی این تیم دست به اقدام 
جالبی زد.در این ضیافت بازیکنان با دست مشغول غذا خوردن هستند و پژمان منتظری هم 

با بلند کردن تکه ای از غذا، باعث خنده مسئوالن تیم شده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1398 |پنجشنبه  20   شهریور  1393 |15 ذی القعده   1435

مسئوالن به قهرمانان 
توجه نمی کنند!

ورزش های زمستانی 
و توسعه گردشگری 

منصور برزگر می گوید: نایب قهرمانی نتیجه بدی برای کشتی نیست 
و مسئوالن ورزش ما نباید همه چیز را مجانی بخواهند.سرمربی سابق 
تیم ملی کشتی آزاد اظهار کرد: همین که تیم ملی توانست با پنج مدال 
در هشت وزن دوم ش��ود خیلی خوب کارکرده که البته باید یکی دو 
مدال طال می شد که نشد اما نباید فکر کنیم که دنیا بیکار نشسته است. 
چرا کسی نمی گوید که روس ها به شدت کار می کنند.برزگر با انتقاد از 
بی توجهی ها به کشتی گفت: پارس��ال که قهرمان جهان شدیم حتی 
رهبری هم تبریک گفتند اما مسئوالن ورزش هیچ توجهی به کشتی 
نکردند. آن ها برای تیمی که پارسال قهرمان جهان شد چکار کردند. 
چرا کسی نمی گوید که دلیل دوری گودرزی، تقوی و لشگری از کشتی 
چیست. مسئوالن به قهرمانان مان توجه نمی کنند. آن ها دائم از نداری 
صحبت می کنند و شانه خالی می کنند اما توقعشان تنها قهرمانی است. 

چرا مسئوالن ما همه چیز را مجانی می خواهند.

عیسی ساوه شمش��کی رئیس فدراسیون اس��کی و نماینده وزیر 
 ورزش و جوان��ان در ورزش ه��ای زمس��تانی که ب��رای بازدید از

 پیست های اسکی به اصفهان س��فر کرده است در دیدار با سلطان 
 حس��ینی مدی��ر کل ورزش و جوان��ان اصفه��ان بر لزوم توس��عه 
ورزش های زمستانی به منظور جذب هر چه بیشتر گردشگر ورزشی 
تاکید کرد. رئیس فدراسیون اس��کی گفت : از هم اکنون باید برای 
تکمیل و تجهیز پیست های فعال تالش کرد تا آمادگی الزم برای 
اس��تفاده از این پیست ها و رس��یدن به یکی از اهداف ورزش های 
زمستانی که توسعه گردشگری است برسیم. وی نیز با اشاره به وجود 
شرایط مساعد جوی و اقلیمی شهرستان فریدونشهر در خصوص 
 توس��عه رش��ته اس��کی و وورزش های زمس��تانی گفت: احداث و 
فعال سازی پیست های اسکی در این شهرستان هم به منظور جذب 

گردشگر و هم در بحث قهرمان پروری حائز اهمیت است. 

هاجسون: با یک برد،انتقادها تمام نمی شود
سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس گفت: بدون شک همواره انتقاد 
علیه کادرفنی و بازیکنان انگلیس وجود دارد، پس نمی توان گفت 
که با یک برد فشارها تمام می ش��ود حتی با برتری ما مقابل تیم 

ملی سوئیس همچنان فشار روی من و "سه شیرها" پا برجاست.

دل بوسکه: باید اعتبار اسپانیا را برگردانیم
ویسنته دل بوس��که پس از پیروزی پنج بر یک تیمش مقابل 
مقدونیه در رقابت های مقدماتی یورو 201۶ اولین گام را برای 
بازگرداندن اعتبار اسپانیا دانست چرا که تیم اش نمایش بسیار 

ضعیفی در رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل داشت.

علی کریمی نام دختر خود را اعالم کرد
علی کریمی که روز دوشنبه صاحب یک دختر شد، او در صفحه اینستاگرام 
خود با انتشار تصویری که روی آن نام »هیما« نوشته شده، اسم دخترش 
را اعالم کرده است. کریمی دو پسر به نام های هاوش و هیرسا دارد و حاال 

با اضافه شدن هیما، خانواده او ۵ نفره شده است. 

مصائب واگذاری » پاره های تن دولت« 

ماجرای خصوصی شدن دوباره سرخ آبی ها!
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سال هاس��ت که می خواهند اس��تقالل و پرسپولیس را 
واگذار کنند. چند دهه است که می خواهند سرخ آبی ها را  
که روزگاری خصوصی بودند  دوباره به بخش خصوصی 
بدهند اما هر بار اس��یر ش��عارها و تبلیغات می ش��وند و 
همیش��ه یک مش��کل اساس��ی مانع این کار می ش��ود.

تقریباً هر رئیس جمهور، رئیس س��ازمان تربیت بدنی و 
وزیر ورزش ک��ه روی کارآمد، یکی از ش��عارهایش را به 
"واگذاری استقالل و پرسپولیس" اختصاص داده است. 
گویی سرخ آبی ها منبع الهام روس��ا و وزرا برای سردادن 

شعارهای زیبا و رای آور هستند.
بهارستان نشین ها هم البته از این قافله عقب نمانده اند و 
تا توانسته اند پشت تریبون مجلس شورای اسالمی از لزوم 
واگذاری این دو باشگاه گفته اند که نکند کسی به آن ها 
خرده بگیرد که چرا به فکر مردم و عالقه شان به فوتبال 
نیس��تند.این روزها اما حکایت طور دیگری است. دولت 
عزمش را جزم کرده که این شعار چندین ساله را تحقق 
بخشد و مجلس از سوی دیگر اصرار می کند که باشگاه ها 
از دولت جدا شوند تا شفاف شوند.این روزها کمتر پیش 
می آید که در مجلس نطقی درباره فوتبال شود و در آن از 
"فساد فوتبالی ها" حرف زده نشود. برخی نمایندگان کمر 
همت بسته اند که پرده از روی مفسدان فوتبالی بردارند 
و بر طب��ل رس��وایی فوتبالی ها بکوبند. در س��وی دیگر 
فدراسیونی ها و فوتبالی ها تأکید می کنند که "در فوتبال 
فساد هست ولی فوتبال فاس��د نیست."در چنین فضای 
غبارآلود و تیره وتاری، صحبت از واگذاری س��رخ آبی ها 
بیش از هرزمانی جدی شده است. انگار دولت هر طور که 
شده می خواهد از دست این دو باشگاه خالص شود اما آیا 

این کار به صالح دو باشگاه و فوتبال ایران است؟
اکنون که اس��تقالل و پرس��پولیس و ده ها باشگاه دیگر، 
دولتی هس��تند، اساس��ی ترین حقش��ان ح��ق پخش 
تلویزیونی  به درستی پرداخت نمی شود و با کوچک ترین 
اعتراض جامعه فوتبال، مس��ئله امنیتی می شود. با این 
وصف آیا "استقالل و پرسپولیس خصوصی شده موردنظر 

دولت" می تواند حقش را از صداوسیما بگیرد؟
نوبخت گفته که "اگر قرار اس��ت واگذاری به این صورت 
باشد که دولت مجبور شود این کار را ناقص انجام دهد و 

آن را پس بگیرد، صحیح نیست و همه تالش دولت این 
است که با واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی، 
مشکالت آن ها مرتفع شود." آیا دولت از برطرف شدن 

همه مشکالت سرخ آبی ها مطمئن است؟
داماش گیالن) استقالل رشت سابق( به بخش خصوصی 

واگذار شد اما مالک خصوصی مشکل دار از آب درآمد 
و کارش به زندان و چوبه دار کش��ید. مه آفرید امیر 
خس��روی داماش را به همراه خود به قعر کشید و 
نابود کرد. همین سرنوشت، فصل پیش گریبان 
راه آهن را گرفت. س��ال ها قبل هم شموشک – 
باش��گاه بازیکن ساز نوش��هر – طعم تلخ انحالل 

را چشید.
خصوصی شدن باش��گاه ها در ایران فعاًل تجربه 

خوبی نبوده و تقریباً هر باش��گاهی خصوصی شده، پس 
از چندی اثری از آن باقی نمانده اس��ت. استقالل اهواز و 

استیل آذین هم نمونه های دیگری از 
این مسئله هستند.

مع��اون رئیس جمهور حرف 
جالب دیگری هم زده است. 
نوبخ��ت گفته "اس��تقالل و 

پرس��پولیس، پاره های تن دولت هستند و دغدغه دولت 
این است که آن ها به دست چه کسانی خواهند افتاد". او 
همچنین گفته که "بهترین حالت برای دولت این است 
که سرخ آبی ها را مردم اداره کنند و دولت از وضع موجود 
خرسند نیست ولی از طرف دیگر نمی خواهد دو باشگاه 

را از سرباز کند."
وقتی مع��اون رئیس جمه��ور می گوید که اس��تقالل و 

پاره ت��ن دولت هس��تند، پرس��پولیس، 
یعن��ی قرار نیس��ت 
سرنوش��ت  ک��ه 
داماش، راه آهن، 
و  شموش��ک 
در  نس��اجی 
انتظ��ار آن ه��ا 
باش��د؛ اما آیا شواهد 
و قرائن از همین مس��ئله 

حکایت دارند؟

زالتکو کرانچ��ار از س��ال 2011 هدایت تیم 
سپاهان را بر عهده داشت و با این تیم توانست 
به قهرمانی در لیگ برتر ای��ران و جام حذفی 
دس��ت یابد. این مربی فصل گذشته نتوانست 
س��همیه حضور در لیگ قهرمانان آس��یا را با 
سپاهان کسب کند. او در فصل جدید لیگ ایران 
نیز شروع خوبی با سپاهان داشت و توانست سه 
دیدار پی درپی را با پیروزی پش��ت سر بگذارد 
ولی در یک تصمی��م ناگهان��ی از هدایت تیم 
س��پاهان کنار رفت.کرانچار از س��رمربیگری 
سپاهان استعفا کرد، به محض پخش این خبر 
تمامی سایت ها و خبرگزاری ها به دنبال دلیل 
چرایی این موضوع بودند که البته به جایی نیز 
نرسیده اند و اظهارنظرها پیرامون این موضوع 
به آینده موکول شده است.شایعات اما پیرامون 
اس��تعفای کرانچار 

د  یا ز
ک��ه  اس��ت 
موجب ش��ده 

ن  همگا
مل  عا
صلی  ا

ه گیری  ر کنا
بی  مر س��ر
س��پاهان را 
خ��وروش و 

لیدرهای تیم 
اعالم کنند 

اما برخی 
حتی  نیز 

پای مرزبان 
بی  مر س��ر

پدیده و مربی سابق سپاهان و ارتباطش با برخی 
لیدرهای این تیم را وارد این ماجرا کرده اند.این 
نکات البته تنها در حد ش��ایعه است و تاکنون 
چیزی مشخص نشده اما به احتمال بسیار زیاد 
هیچ گاه نیز مشخص نمی ش��ود که به واقع چه 
ش��رایطی پیش آمد که این سرمربی حرفه ای 
و به جرئت تنها مربی بدون حاشیه لیگ عطای 
ماندن در تیمش را به لقای آن ببخش��د.از نوع 
رفتار کرانچار چه در داخ��ل زمین چه بیرون 
آن می توان متوجه ش��د سرمربی سپاهان یک 
مربی کاماًل حرفه ای اس��ت که تنها به کارش 
می اندیشد و به طور حتم مشکل از سوی کسانی 

بی ب��وده که ب��رای این  مر س��ر

محبوب نصف جهان حاشیه درست کرده اند.
کرانچار مربی ناموفقی نبود

حس��ین چرخابی از مربیان باس��ابقه فوتبال 
اصفهان عالقه دارد بیشتر پیرامون شرایط فنی 
سپاهان کرانچار صحبت کند و عالقه ای به وارد 

شدن به مسائل حاشیه ای این موضوع ندارد.
 وی می گوی��د: ای��ن س��رمربی در س��ه بازی

 9 امتیاز کس��ب کرد و دیدیم ک��ه در ادامه در 
چهار بازی س��ه امتی��از گرفت ک��ه البته این 
موضوعی طبیعی در فوتبال اس��ت.وی بابیان 
اینکه به نظر من هیچ چی��زی در فوتبال بدون 
دلی��ل رخ نمی دهد،  تصریح ک��رد: لحظه ها و 
سانتیمترها در فوتبال بسیار مهم است و اینکه 
بگوییم بدشانس��ی می آوریم حرف صحیحی 
نیست.چرخابی گفت: ممکن است مشکالتی 
درراه جدایی کرانچار وجود داش��ته باش��د اما 
این ها مشکالت درون تیمی اس��ت که من به 
آن ها توجه نمی کنم و دوست دارم رسانه ها نیز 
به آن توجه نکنند چراکه پرداختن به حاشیه ها 
به ضرر فوتب��ال اصفهان است.حس��ن حاج 
رسولی ها که یک ذوب آهنی قدیمی است 
نیز پیرامون ای��ن کناره گیری نظرات 
جالب��ی دارد، وی اظه��ار می کن��د: 
خاصیت ورزش این است که یکسری 
افراد آمادگی این رادارند که بیشتر 
به حاش��یه های ورزش بپردازند تا 
خود آن.وی بابیان اینکه پرداختن 
به حاش��یه در تمام نقاط دنیا وجود 
دارد، تأکی��د دارد: ام��ا این موضوع 
در ای��ران بیش از س��ایر کش��ورها 
وج��ود دارد، افرادی وج��ود دارند که 
می نش��ینند، برنامه ری��زی می کنند تا 
یک تیم را به حاشیه ببرند.پیشکسوت 
فوتبال اصفه��ان ادام��ه داد: به هرحال 
برای هر تیم��ی دوران افت وجود دارد، 
دلیل اینکه افت سپاهان در حال حاضر 
بیش ازپیش نمایان ش��ده این است که 
این تیم س��ه هفته ابتدایی فصل را بسیار 
خوب آغ��از ک��رد و همگان فک��ر می کردند 
س��پاهان مدعی جدی قهرمانی اس��ت اما در 
ادامه با افت مواجه ش��د که این افت برای هر 

تیمی ممکن است پیش بیاید.وی افزود: به طور 
مثال آق��ای قلعه نویی همیش��ه ابتدای فصل 
را بد آغ��از می کند ام��ا در ادام��ه نتایج خوبی 
می گیرد، این خاصیت ورزش است که هر تیمی 
در مقطعی دچار نوسان می شود بنابراین بیشترین 
 ضرر را از رفت��ن کرانچار خود س��پاهان می کند.

حاج رسولی ها گفت: کرانچار مربی بزرگی است و 
کناره گیری وی از بزرگی این مربی کم نمی کند اما 
من فکر می کنم اگر کرانچار خودش اس��تعفا داده 
باش��د، عده ای باید از این حرک��ت کرانچار درس 

بزرگی بگیرند.
فرک�ی:روی کم�ک کرانچار حس�اب 

کرده ام
حس��ین فرکی در مراس��م معارفه خود به عنوان 
سرمربی جدید س��پاهان اظهار داش��ت: سپاهان 
تیم خوبی اس��ت. در دو سه س��ال گذشته که من 
به عنوان س��رمربی تیم فوالد و کرانچ��ار به عنوان 
سرمربی س��پاهان بود، باهم رابطه خوبی داشتیم 
و چلنگر می تواند در این زمینه ش��هادت دهد.وی 
افزود: چیزهای��ی بین ما مربیان ب��وده که با رفتار 
خوب می توانیم آن را درس��ت کنی��م و رابطه من 
و کرانچار هم خیلی خوب ب��ود و ارتباطی که با او 
داش��تم، به طورقطع، موقتی نیس��ت؛ او هنوز در 
کنار ما بوده و به س��پاهان کمک می کند.سرمربی 
تیم سپاهان بیان داش��ت: اخالق، اصول، ضوابط 
و انضباط، از مسائلی اس��ت که کرانچار و من روی 
آن تأکید داش��تیم. در کنار اتفاقاتی که خیلی کم 
در فوتبال رخ می دهد، من ابتدا مطمئن شدم که 
کرانچار خودش می خواست از این تیم برود و شرط 
نخست من رضایت کامل کرانچار بود که از این تیم 
برود.سرمربی تیم سپاهان اصفهان گفت: بعدازآن 
به س��راغ بازیکنان رفتم و درمجموع متوجه شدم 
که آن ها نیز به طور جمعی نظرشان روی آمدن من 
هست و اگر می دانستم کسی همراه من نیست، کنار 
این تیم نمی آمدم.وی خاطرنشان کرد: خیلی ها از 
من به عنوان جایگزین ک��ی روش در تیم ملی نام 
می بردند و این گونه نیست و من تمایلی به حضور 
در تیم ملی نداشتم و من مجموعه باشگاه سپاهان را 
دوست داشتم و در اولویت من این بود که با کرانچار 
همکاری کنم و خودم را از تیم جدا نمی دانم و روی 
کمک های او حساب می کنم.فرکی افزود: افتخار 

می کنم که سرمربی تیم س��پاهان هستم زیرا این 
تیم همیشه، بزرگ بوده و اگر این تیم را یک باشگاه 
بزرگ بدانیم، افتخار می کنم که در این باشگاه کار 
می کنم و این را نمی توانم پنهان کنم و دروغ بگویم 
که از زمان های قدیم دوست داشتم در این باشگاه 
کارکنم.وی درباره وضعی��ت کنونی تیم اصفهانی 
گفت: هیچ چیز را از دست نداده ایم و هنوز در جایگاه 
چهارم هستیم و شرایط تیمی ما بسیار خوب بوده 
و امیدوار هس��تم با بازی هایی که انجام می دهیم، 

جایگاه خود را در صدر جدول پس بگیریم.
نویدکیا:امیدوارم فرکی موفق باشد

کاپیتان تی��م فوتبال س��پاهان اصفه��ان گفت: 
نمی توان��م بگویم اکنون خوش��حال هس��تم اما 
امیدوارم که در آینده بگویم که خوش��حالیم زیرا 
رابطه خوبی با کرانچار داشتیم و با او دو جام گرفتیم 
اما امیدوارم که فرکی نیز در سپاهان موفق باشد.

وی افزود: ش��رایط تیم ما خوب ب��ود و او نیز با ما 
رابطه خوبی داش��ت اما واقعیت فوتبال این است 
که روزی همه بازیکنان از مربی خود جدا می شوند 
و این اتفاق حال برای ما رخ داده است.کاپیتان تیم 
سپاهان با اش��اره به حضور فرکی در این تیم ادامه 
داد: امیدوارم با این ش��رایط بعده��ا بگوییم که ما 
آقای فرکی را دوس��ت داش��تیم.وی خاطرنشان 
کرد: او فرد شایس��ته ای برای دست گرفتن پست 
س��رمربیگری بوده و امیدوارم با حضور او شرایط 
خوبی در تیم ما رخ دهد.یک سایت سوئدی مدعی 
شد کرانچار به خاطر به عهده گرفتن هدایت تیم 
ملی ایران از سپاهان کناره گیری کرده است.پایگاه 
اینترنت��ی svenskafans در گزارش��ی مدعی 
ش��د:»دلیل اصلی کناره گیری کرانچار از هدایت 
س��پاهان به عهده گرفتن هدایت تی��م ملی ایران 
و جانش��ینی کارلوس کی روش اس��ت. مذاکرات 
کارل��وس ک��ی روش پرتغالی که در ج��ام جهانی 
هدایت تیم مل��ی ایران را بر عهده داش��ت هنوز با 
فدراس��یون فوتبال ایران به س��رانجام نرسیده و 
مشخص نیست سرنوشت او چه خواهد شد. زالتکو 
کرانچ��ار در س��ال 2009 به ایران آم��د و هدایت 
پرس��پولیس را به عهده گرف��ت. او در مقطعی به 
مونته نگرو رفت تا هدایت تیم ملی این کش��ور را 
به عهده بگیرد و س��پس به س��پاهان بازگشت تا 
سرمربی این تیم ش��ود. به نظر می رسد شناخت 
کرانچار از بازیکنان ایرانی و لیگ این کشور دلیلی 
 برای انتخاب این مربی به عنوان سرمربی این کشور

 باشد.«

کناره گیری کرانچار از سپاهان و اظهارات اهالی  فوتبال 

آیامربیطالییپوشانبهدنبالصندلیکیروشاست؟
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یادداشت

 کاهش 50 درصدی آب تولیدی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
در خشک سالی های اخیر آب تولیدی در این استان با کاهش 
50 درصدی مواجه بوده اس��ت. حس��ین صمدی در دومین 
همایش مل��ی بح��ران آب در چهارمحال و بختی��اری اظهار 
کرد: در س��ال های 77 تا 79 آب تولیدی استان چهارمحال و 
بختیاری 10 میلیارد مترمکعب بوده ولی در حال حاضر آب 

تولیدی این استان 5.2 میلیارد مترمکعب است.

 آخرین فرصت ارسال اثر به 
جشنواره موسیقی زاگرس نشینان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��امی چهارمحال و بختیاری 5 
مهرماه س��ال جاری را آخرین فرصت ارسال اثر به هشتمین 

جشنواره موسیقی محلی مناطق زاگرس نشین، اعام کرد.
 جواد کارگران اظهار کرد: هشتمین جشنواره موسیقی محلی 
مناطق زاگرس نش��ین در روزهای پایانی مهرماه به میزبانی 
استان چهارمحال و بختیاری و در شهر بروجن برگزار می شود.

عاقه من��دان می توانند آثار خ��ود را به ص��ورت تصویری به 
دبیرخانه جشنواره به نشانی بروجن، بلوار بوعلی، فرهنگسرای 
بروج��ن، اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��امی ارس��ال کنند؛ 
همچنین برای اطاعات بیش��تر می توانند به پایگاه اینترنتی

http:chb//farhang.gov.ir مراجعه کنند و یا با شماره 
تلفن0۳۸2۴2۴929۳ تماس بگیرند.

 ارائه پرونده آتش سوزی در زندان 
شهرکرد به رئیس قوه قضائیه 

رئیس س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش��ور 
در خصوص آخری��ن وضعیت پرونده آتش س��وزی در زندان 
شهرکرد، گفت:این پرونده را به ریاس��ت قوه قضاییه داده ایم 
که نتایج آن اعام خواهد ش��د. عصر دوش��نبه 1۳ مردادماه 
سال جاری آتش س��وزی عمدی در زندان ش��هرکرد رخ داد 
که در اثر این حادثه 11 زندانی در زم��ان حادثه و دو زندانی 
دیگر نیز در بیمارس��تان ج��ان خود را از دس��ت دادند.اصغر 
جهانگیری در حاش��یه آیین تودیع و معارف��ه معاون حقوقی 
قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این سؤال که آیا 
کارکنان زندان ش��هرکرد، تخلفی در بروز آتش سوزی در این 
زندان داش��ته اند یا نه، گفت: در مورد اینک��ه حادثه ای اتفاق 
می افتد دالیل متعددی دارد اما اگر س��هل انگاری از س��وی 
 مجموعه ما صورت گرفته باش��د ب��ا آن ها نی��ز برخورد الزم

 می شود.
اصغر جهانگیر رئیس س��ازمان زندان ها نیز پیش ازاین گفته 
بود که دوربین ها لحظه وقوع آتش سوزی در زندان شهرکرد 
را ثبت کرده اند که بر اساس آن یک نفر به طور عمدی اقدام به 

ایجاد آتش در زندان کرده است.

اخبار کوتاه یادداشت 12 سارق حرفه ای در چهارمحال بختیاری دستگیر شدند
12 سارق حرفه ای در عملیات ویژه پلیس چهارمحال بختیاری طی 2۴ ساعت گذشته 
شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده ی انتظامی چهارمحال بختیاری گفت:عملیات ویژه 
پلیس در راستای برخورد با سارقان، مجرمان س��ابقه دار، خرده فروشان مواد مخدر و 

معتادان پرخطر در سراسر استان اجرا شد.

7

نمایش��گاه های پایی��زه تنوع اجن��اس را در 
معرض دی��د بازدیدکنندگان ق��رار می دهد 
و آن ه��ا می توانند از میان تن��وع محصوالت 
بیش��تری خرید کنند و از ط��رف دیگر این 
نمایشگاه ها باعث بی رونقی بازار و نارضایتی 
کسبه و بازاریان می شود. همه ساله با نزدیک 
ش��دن فصل پاییز و زمان بازگشایی مدارس 
دغدغه دانش آموزان و خانواده های آنان برای 
تهیه ملزوم��ات مورد نیاز به ش��دت افزایش 
می یابد و گاهی ب��رای تهی��ه لوازم التحریر، 
کیف و ... مورد نیاز خود کل ب��ازار را زیر و رو 
می کنند و بعضا چند مرتبه برای خرید به بازار 
می روند تا اجناسی که تازه وارد بازار شده اند 
را برانداز کنند بلکه مطابق سلیقه آن ها باشند.

در همین راس��تا و طی چند سال گذشته در 
اکثر استان های کشور در فصول مختلف سال 
نمایشگاه های مختلفی نظیر نمایشگاه های 
بهاره، تابس��تانه، پائیزه و ... برگزار می ش��ود 
که کار تهیه لوازم مورد نیاز مردم را آس��ان تر 

می کند.
البت��ه این ام��ر ج��دای از مزایایی ک��ه دارد 
دارای ضعف های��ی نی��ز هس��ت و ای��رادات 

کارشناسی ش��ده ای نیز بر این امر وارد شده 
است که ما در ذیل به بررسی آن ها از دید مردم 
می پردازیم.در این راستا در استان چهارمحال 
و بختیاری نمایش��گاه پاییزه و به نوعی ویژه 
م��دارس در محل دائم��ی نمایش��گاه های 
بین المللی ای��ن اس��تان برپا ش��ده که این 
نمایش��گاه اجناس مورد نیاز مردم را به آن ها 
ارائه می دهد.در این نمایشگاه اقام مختلف 
از جمله کیف، کفش، پوش��اک، نوشت افزار، 
لوازم التحری��ر و ... عرضه می ش��ود که نحوه 
اس��تقبال م��ردم از آن  و همچنی��ن نظرات 
مش��تریان، غرفه داران و مس��ئوالن سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال 
و بختیاری قابل تامل است.برپایی نمایشگاه، 

بازار کار کسبه را مختل می کند
در این زمینه باید ش��رایطی را در نظر گرفت 
که مغ��ازه داران به ای��ن امید ک��ه در فصل 
بازگش��ایی مدارس کسب و کارش��ان رونق 
پیدا می کن��د و تقاض��ا برای خرید بیش��تر 
می ش��ود امیدشان ناامید ش��ود.حاال در این 
شرایط با برپایی نمایش��گاه های پاییزه مردم 
را به سمت نمایش��گاه ها هدایت می کنند و 

بازار مغازه داران و کس��ب ای��ن صنف مختل 
می ش��ود که در این راس��تا آن ها نی��ز از این 
ش��رایط ناراضی و گایه مند هستند.این امر 
 موجبات نارضایتی بازاریان و کسبه را فراهم

 می کند.
گالیه بازاریان را قبول داریم

سید نعیم امامی رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختی��اری در این باره 
می گوید: ما گایه بازاری��ان را قبول داریم و 
این ایراد به جایی است و ما نیز متوجه این امر 
شده ایم و در حال بررسی این موضوع هستیم.

وی گفت: پیش��نهاد ما این است که به جای 
برپایی نمایش��گاهی به این س��بک و سیاق 
بتوانیم در فروش��گاه های بزرگ سطح شهر 
کاالهای مورد نظر را با چند درصد تخفیف به 
مردم ارائه دهیم تا این امر نارضایتی بازاریان 
را در پی نداشته باشد و ما در حال بررسی این 
موضوع هستیم.در هر حال باید گفت که در 
حال حاضر نمایش��گاه پاییزه وی��ژه مدارس 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری برپا ش��ده 
اس��ت و برای اط��اع از اوضاع و اح��وال این 
نمایش��گاه با چند غرفه دار، مردم و مس��ئول 

اداره تنظیم بازار س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تج��ارت چهارمحال و بختی��اری گفت وگو 

کردیم.
مکان نمایشگاه مناسب نیست

الهام احمدی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
در گفت وگو با فارس در این ب��اره اعام کرد: 
مکان برپایی نمایشگاه مناسب نیست و با شهر 
فاصله زیادی دارد و بدمسیر نیز هست که این 
امر در نحوه اس��تقبال مردم از این نمایشگاه 
تاثیر منفی دارد.وی ادام��ه داد: بهتر بود این 
نمایشگاه در یک مکان مناسبی در یک نقطه 
از ش��هر برگزار می ش��د تا مردم به راحتی و 
در کوتاه ترین زم��ان ممکن بتوانن��د از این 

نمایشگاه  بازدید کنند.
اجناس با 30 درص�د تخفیف ارائه 

می شوند
رضا بیاتی یک��ی از غرف��ه داران در خصوص 
قیمت اجناس نمایشگاه گفت: اجناس موجود 
در ای��ن نمایش��گاه با تخفی��ف ۳0 درصدی 
به مردم ارائه می ش��ود.وی ادام��ه داد: مردم 
می توانند در این نمایش��گاه تن��وع اجناس 
را مش��اهده و ملزومات مورد نیاز خ��ود را با 
قیمت مناسب خریداری کنند.الناز محمدی 
یکی دیگ��ر از غرفه داران این نمایش��گاه نیز 
معتقد اس��ت اجناس موج��ود در غرفه خود 
بخصوص لوازم التحریر را با تخفیف 15 تا 20 
درصدی به مردم ارائه می دهد.وی افزود: در 
تمامی نمایشگاه ها معموال قیمت اجناس از 
سطح بازار ارزان تر است و ما نیز در این زمینه 
کاالهای خودمان را با قیمت مناسب به مردم 

ارائه می دهیم.
استقبال مردم از نمایشگاه پاییزه 

ضعیف است
علی مرادی دیگر غرفه دار این نمایشگاه اظهار 
کرد: متاسفانه استقبال مردم در سال جاری 
از این نمایشگاه نسبت به سال های قبل بسیار 

کاهش پیدا کرده است.
وی ادام��ه داد: در س��ال های گذش��ته واقعا 
اس��تقبال خوبی از این نمایش��گاه ها صورت 
می گرف��ت و م��ا امیدواری��م در چن��د روز 
باقی مانده از این نمایشگاه نیز شرایط بهتری 

را تجربه کنیم.
مرادی تاکید کرد: باید علت عدم اس��تقبال 
مردم را ریش��ه یابی کنیم و ببینیم چه علتی 
سبب ش��ده مردم از ایین نمایشگاه استقبال 

خوبی نداشته باش��ند.خبرنگار فارس در این 
خصوص گایه مندی م��ردم و غرفه داران را 
به اطاع مسئوالن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت رس��اند که مجید بیاتی رئیس اداره 
تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختی��اری در این ب��اره اظهار 
داش��ت: در طی چند سال گذش��ته تمامی 
نمایش��گاه های برگزار ش��ده در شهرکرد در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار 
ش��ده اند و مردم از این موض��وع کاما مطلع 

هستند.وی افزود: 
چون مکان برپایی 
نمایشگاه ها ثابت 
است و نمایشگاه ها 
نی��ز در زمان های 
مختل��ف در این 
م��کان در ح��ال 
برگزاری هستند 
بر همین اس��اس 
م��ردم از م��کان 
نمایش��گاه اطاع 

کافی دارند.
بیاتی تاکید کرد: 
ما از مدت ها پیش 
زم��ان و م��کان 
نمایش��گاه را از 

طرق مختل��ف از جمله نصب بنر در س��طح 
شهر و رسانه ها به مردم اطاع رسانی کرده ایم 
و در این زمینه کوتاهی و قصوری نداشته ایم.

رئیس اداره تنظی��م بازار س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
از مدت ها پیش بارها اعام کرده بودیم که از 
12 تا 21 شهریورماه جاری نمایشگاه  پاییزه 
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
ش��هرکرد برپا است و مردم از س��اعت 15 تا 
 22 می توانن��د از ای��ن نمایش��گاه بازدی��د

 کنند.
بیات��ی اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاضر در 
نمایشگاه پاییزه شهرکرد ۸1 غرفه آماده ارائه 
کاالهای مورد نیاز مردم هستند و اجناس را با 
قیمت مناسبی به فروش می رسانند.وی ادامه 
داد: همچنین در شهرس��تان های این استان 
نیز ۴0 فروش��گاه اجناس مورد نیاز مردم را 
با تخفی��ف و به صورت ف��روش فوق العاده به 

فروش می رسانند.

همزمان با بازگشایی مدارس 

راضی یا ناراضی از نمایشگاه پاییزی!

در حال حاضر در 
نمایشگاه پاییزه 

شهرکرد 81 غرفه 
آماده ارائه کاالهای 

مورد نیاز مردم 
هستند و اجناس را 
با قیمت مناسبی به 

فروش می رسانند
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ابالغ رای 
916 کالسه پرونده: 78/93 شماره دادنامه: 162-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی نبی داروزی نشانی پایگاه هشتم شکاری-
ب11-ط5 راست خواندگان: منصور نبی داروزی – کامران صبوری هر دو به نشانی 
پایگاه هشتم شکاری دیسمان 30 و عبدالحمید شالکی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  سند  انتقال 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
نبی  علی  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت 
داروزی فرزند منصور به طرفیت خواندگان 1- منصور نبی داروزی زنگنه 2- کامران 
صبوری 3- آقای عبدالحمید شالکی فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند 
رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی 969ب47ایران48 مقوم به 
پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان به موجب 
دادخواست تقدیمی اعالم داشته به تاریخ 92/5/10 یک دستگاه خودروی سواری پراید 
به مشخصات فوق از خوانده ردیف اول پرونده خریداری و علیرغم بر پرداخت تمامی 
ثمن المعامله تاکنون خوانده اقدامی در جهت انتقال سند خودرو مذکور به نام خواهان 
در جلسه شورا  با حضور  اول  ردیف  راستا خوانده  همین  در  است  نیاورده  به عمل 
کامران  دوم  ردیف  خوانده  از  را  موصوف  خودروی  نموده  عنوان  خود  از  دفاع  در 
صبوری خریداری نموده که علیرغم مراجعات مکرر تاکنون مشارالیه هیچ اقدامی در 
جهت انتقال سند خودروی مورد معامله به عمل نیاورده و به عناوین واهی استنکاف 
می نماید خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه 
دال بر عدم انجام تعهدات خود ارائه و اقامه ننموده است خوانده ردیف سوم که در واقع 
مالکیت خودرو مورد معامله برابر استعالمیه به عمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی 
استان دارا می باشد علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر 
نگردیده و دفاعی در قبال علت عدم انجام تعهدات خود معمول نداشته لذا شورا با عنایت 
به مراتب موارد مطروحه و با توجه به مستندات و محتویات پرونده قولنامه تنظیمی 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول که موید ایجاد رابطه حقوقی فیمابین می باشد ایضًا 
اسناد و مدارک و تاییدیه مربوط به نقل و انتقال خودروی مذکور و استعالم به عمل 
آمده از اداره راهنمایی و رانندگی که مبین مالکیت خوانده ردیف سوم پرونده می باشد 
شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 84 ق آ.د.م در 
خصوص خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی خواهان 
صادر ولیکن در خصوص خوانده ردیف سوم مستنداً به ماده 20و46 ق ثبت حکم به 
انتقال سند رسمی خودروی مورد معامله به  الزام خوانده به حضور در دفترخانه و 
نام خواهان و ایضًا پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق وی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:14484 شعبه 37 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9009983646000425 پرونده:  شماره   9309970910500142 دادنامه:  شماره   917
وکالت  به  هادی  اکبر  علی  آقای  تجدیدنظرخواه:   930038 شعبه:  بایگانی  شماره 
تسخیری از متهم غایب مالکریم پاینده فرزند خیرا... تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 
استان  کیفری  دادگاه   17 شعبه  از  صادره   1392/10/30-9209970370100179
اصفهان مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور هیئت شعبه: آقایان رضا 
پاینده  علی علیا )عضو معاون( خالصه جریان پرونده: مالکریم   – )رئیس(  اللهی  فرج 
فرزند خیرا... مجهول المکان به اتهام قتل عمدی مرحوم عبدالخالق غالمی فرزند حیدر 
تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقالب سمیرم قرار گرفته است. بدین توضیح حسب 
گزارش آگاهی سمیرم متهم با مقتول بر سر اختالف حساب و تاخیر یا مماطله مقتول 
در بازپس دادن دین خود به متهم در مسیر جاده روستای بارند با هم درگیر شده اند که 
متهم با ضربات چاقو عبدالخالق غالمی را از پا درآورده و متواری شده است. از دو نفر 
که یکی از اتباع افغانستان بوده بنام های گل احمد محمودی فرزند ُمدین و دیگری ایرانی 
به نام غالمرضا نعمتی فرزند کرم ا... تحقیق شده گل محمد اظهار نموده عبدالخالق یک 
میلیون تومان به کریم بدهکار بوده در منزل با هم درگیر شده برای گرفتن پول از منزل 
خارج شده که در جاده با هم درگیر شده بودند و مالکریم عبدالخالق را با چاقو زده 
وی اضافه کرده عازم ده بزرگ بوده که در مسیر جاده عبدالخالق را خون آلود دیده 

نقش زمین شده به کمک مالکریم او را سوار ماشین کرده به بیمارستان انتقال داده اند 
و مالکریم فرار کرده است. غالمرضا نعمتی بیان کرده از جاده بارند به روستای بیده 
در حرکت بوده دو نفر بنام فریدون سلیمانی و فرخ سلیمانی با همسرش در کنار جاده 
ایستاده بوده اند به او گفته اند تو که می خواهی به بیده بروی این فرد را که روی زمین 
افتاده و با موتورسیکلت تصادف کرده به بهداری ببر که دو نفر افغانی را به بیده آورده 
جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافته در قفسه سینه و شکم و خلف تنه بریدگی 
به ابعاد 1/5×1 سانتیمتر در محور طولی بدن مشاهده که به داخل قفسه سینه از بین 
دنده های پنجم و ششم نفوذ کرده است بریدگی در محور عرضی بدن زیر بغل به ابعاد 
1×1 سانتیمتر در فاصله زیر بغل در 7 سانتیمتری مشاهده که داخل قفسه سینه شده 
است بریدگی نیمه خارجی بازوی چپ به ابعاد 2×1 که واکنش حیاتی کمی داشته است 
بریدگی عمیق در سطح آرنج داخلی به ابعاد 3×2 که خونریزی وسیع داشته بریدگی 
شریان بازوی راست بریدگی های مذکور نامنظم بوده شکستگی استخوان دیده نشده 
کالبد گشائی  نیز گزارش شده است. در  ابعاد 2×0/5 در پشت گوش چپ  به  بریدگی 
باز  شکم  و  سینه  قفسه  است  مشاهده  چپ  گوش  پشت  سر  پوست  زیر  خونمردگی 
شده بریدگی دنده ششم و فضای پس دنده ای پنجم و ششم متعاقب بریدگی شماره 
یک قفسه سینه و بریدگی فضای بین دنده ای سوم و چهارم متعاقب بریدگی شماره 
مشاهده شده است. جناغ سینه و دنده ها برداشته شده حدود دو لیتر خون داخل قفسه 
سینه به علت بریدگی پریکارد و بطن چپ قلب مشهود بوده که بر اثر ورود جسم برنده 
در محل بریدگی شماره یک ایجاد شده است بریدگی مختصر قسمت تحتانی لوپ فوقانی 
ریه چپ در سطح خارجی مشهود بوده که به علت ورود جسم برنده از محل بریدگی 
شماره 2 قفسه سینه حادث شده نتیجتًا علت مرگ بریدگی قلب و عوارض ناشی از آن 
در اصابت جسم برنده تعیین شده است. تالش ماموران برای دستگیری متهم به علت 
نامشخص بودن محل اقامت وی و تبعه افغانستان بودن او بی ثمر مانده است و تنها 
بازمانده مقتول در ایران برادر وی بوده که به افغانستان مراجعت کرده است. موضوع 
از طریق اداره امور بین الملل قوه قضاییه به وزارت خارجه و اداره سجالت )احوال 
در مطبوعات  احضار وی  آگهی  به نشر  اقدام  بازپرس  است.  شخصیه( منعکس شده 
نموده و برادر وی بنام عبدالرزاق غالمی فرزند حیدر به آدرس روستای بارند احضار 
از  و  نموده  صادر  مجرمیت  قرار  دادسرا  در  متهم  حضور  از  یاس  با  بازپرس  شده 
برادر وی نقل کرده که پدر مقتول فوت شده ولی مادر وی در قید حیات است که به 
علت کهولت سن قادر به حضور در اصفهان نمی باشد. پرونده با صدور کیفرخواست 
به دادگاه کیفری استان اصفهان ارسال شعبه 17 دادگاه مرقوم حسب ارجاع عهده دار 
رسیدگی شده است. سپس اقدام به نشر آگهی احضار در مطبوعات نموده و به علت 
برای  را  نماینده خود  که  کرده  اعالم  اصفهان  دادستان عمومی  به  متهم  عدم حضور 
حضور در جلسه دادگاه معرفی نماید )در حالی که مقتول به علت عدم دسترسی به 
ولی دم در واقع فاقد ولی دم بوده و تعقیب قضیه در صورت اذن رئیس قوه قضاییه و 
تفویض اختیار به دادستان به عهده وی بوده است( به کانون وکالی دادگستری استان 
پاینده  غایب مالکریم  متهم  از  دفاع  برای  تسخیری  وکیل  نفر  یک  اعالم شده  اصفهان 
معرفی نماید که علی اکبر هادی معرفی شده است. وکیل مدافع الیحه ای به دادگاه تقدیم 
داشته که با توجه با اظهارات شهود مبنی بر وجود اختالف مالی بین متهم و مقتول 
و رابطه صمیمی بین آنان و اینکه شهود بعد از قتل در صحنه حاضر شده اند و فقط 
درگیری آنها را دیده اند و احتمال مداخله فرد یا افراد دیگری در قضیه می رود وی را 
قابل مجازات ندانسته است نماینده دادستان تقاضای اقدام قانونی کرده است)با وجود 
فاقد  دادگاه صورتجلسه مورخه 92/10/30  در جلسه  دادستان  نماینده  اعالم حضور 
امضای وی می باشد( دادگاه با توجه به تقاضای دادستان دادسرای عمومی و انقالب 
سمیرم مبنی بر قصاص متهم به علت عدم دسترسی به اولیاء متوفی گزارش ماموران 
انتظامی نظریه پرشکی قانونی که علت فوت را پارگی قلب و عوارض آن بر اثر اصابت 
جسم برنده اعالم نموده و عدم حضور متهم و متواری بودن او و با وجود درج آگهی 
و احضار در مطبوعات در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نیافته بزهکاری وی را 
از طریق حصول علم به استناد بند 4 ماده 231 احراز کرده و به استناد بند ب ماده 206 
به قصاص  اسالمی مصوب 1370 حکم  قانون مجازات  مواد 205و219و257و266  و 
نفس متهم )مالکریم پاینده( صادر کرده است. دادنامه از طریق نشر در روزنامه محلی 
آگهی شده وکیل تسخیری متهم طی الیحه ای )از رای غیابی( تقاضای تجدیدنظر کرده 
است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه 
در تاریخ باال تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا فرج اللهی عضو ممیز و 
دیوان  دادیار  منش  الهی  محمدرضا  دکتر  آقای  کتبی  نظریه  و  پرونده  اوراق  مالحظه 
عالی کشور اجماال مبنی بر به لحاظ قابل طرح نبودن اعتراض در دیوان عالی کشور 

تقاضای رد اعتراض را دارم. در خصوص دادنامه شماره 179/92 تجدید نظر خواسته 
مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه: با توجه به اینکه رای دادگاه غیابی است 
و مداخله وکیل مدافع معرفی شده از طرف کانون وکالی اصفهان صرفًا از لحاظ الزام 
قانونی و حمایت وکیل در پرونده ای می باشد که مجازات پیش بینی شده سلب حیات 
است و طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
یا  دادگاه حاضر  ناحیه متهم در  از  مصوب 1378 در صورتی که وکیل معرفی شده 
رای  به  تسخیری  وکیل  اعتراض  لذا  می شود  تلقی  رای حضوری  نماید  ارسال  الیحه 
 غیابی موقعیت قانونی نداشته قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.م الف:14503 

رضا فرج اللهی رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور 
ابالغ رای 

 9209980359800180 پرونده:  شماره   9309970353100668 دادنامه:  شماره   918
فروغی-ک  خ  نشانی  به  فرزین  خسرو  آقای  شاکی:   920876 شعبه:  بایگانی  شماره 
امیرکبیر-ک ارجاوند-پ2 متهم: آقای محسن سلطانی اتهام: فروش مال غیر گردشکار: 
مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام محسن سلطانی فرزند رحیم 
عمومی  دادسرای  سوی  از  صادره  کیفرخواست  موضوع  غیر  مال  فروش  بر  مبنی 
حسب  شاکی  اینکه  توضیح  محمد  فرزند  فرزین  خسرو  شکایت  و  اصفهان  انقالب  و 
 484 مساحت  به  زمین  قطعه  یک   1381 سال  در  که  گردیده  مدعی  پرونده  محتویات 
زمین  به  ساز  و  ساخت  جهت  حاضر  حال  در  و  نموده  خریداری  متهم  از  مترمربع 
عنوان  تحت  و  می باشد  زمین  روی  بر  مالکیت  مدعی  دیگری  فرد  که  نموده  مراجعه 
فروش مال غیر شکایت و تقاضای رسیدگی نموده دادگاه با عنایت به مراتب فوق و 
با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه دالیل توجه اتهام نسبت به متهم کافی نبوده 
لذا با رعایت اصل کلی برائت و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای 
ابالغ  از  اعالمی می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس  برائت متهم صادر و  بر 
استان اصفهان می باشد.م الف:14505  تجدیدنظر  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی   قابل 

عالمی رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9109980362001019 پرونده:  شماره   9309970353100664 دادنامه:  شماره   919
شماره بایگانی شعبه: 911034 شاکی: آقای حسین خسروی به نشانی خ قائمیه-ک ش 
مجید لطفی-روبرو بهداشت شماره 2 متهمین: 1- آقای محمد بیات به نشانی اصفهان-خ 
به  آقای محسن شمس همگی  آقای عباد جابری 3-  قائمیه-ک67-پ1-سمت چپ 2- 
الدن-پ3- قائمیه-ک  اصفهان-خ  نشانی  به  بیات  علی  آقای   -4 مجهول المکان  نشانی 

سمت چپ اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
دادگاه:  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
مبنی  آقا  فرج  فرزند  بیات  محمد   -2 ابراهیم  فرزند  بیات  علی   -1 اتهام  در خصوص 
از  قداره موضوع کیفرخواست صادره  با  ایراد ضرب و جرح عمدی  بر مشارکت در 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت منجر به گذشت حسین خسروی دادگاه 
اعالم  از  نظر  انجام شده صرف  تحقیقات  به  عنایت  با  و  پرونده  بررسی محتویات  با 
از  انتظامی و گواهی صادره  به گزارش مامورین  با توجه  رضایت شاکی خصوصی 
سوی پزشکی قانونی در خصوص نوع صدمات وارده و اقرار مقرون به صحت متهمان 
و با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اتهام متهمان را از حیث جنبه عمومی محرز و 
مسلم دانسته و به استناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسالمی سال 1375 و 
رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
نقدی محکوم می نماید  ریال جزای  میلیون  ده  پرداخت  به  را  متهمان  از  یک  هر  معین 
و  به رضایت شاکی خصوصی  توجه  با  مذکور  جنبه شخصی جرم  در خصوص  و 
قابل گذشت بودن موضوع به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی 
مبنی  اول  ردیف  متهم  دیگر  اتهام  در خصوص  اما  و  می گردد  اعالم  و  تعقیب صادر 
بر  مبنی  شمس  محسن  و  جابری  عباد  اتهام  همچنین  و  عمومی  نظم  در  اخالل  بر 
و  ادله  کفایت  عدم  لحاظ  به  قداره  با  شاکی  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  در  مشارکت 
کیفری رای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 177  استناد  به  و  برائت  کلی  به اصل  توجه  با 
بر برائت متهمان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:14506 

عالمی رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359400827 پرونده:  شماره   9309970353400851 دادنامه:  شماره   920

شماره بایگانی شعبه: 921617 شکات: 1- آقای سید محمد شکیبا به نشانی خ عالمه 
ش  خ  نشانی  به  شمس  ایمان  آقای   -2 پردیس  الزهرا-طالفروشی  مجلسی-پاساژ 
مسجد  رباط-ک  خ  نشانی  به  هویزه  اکبر  آقای  متهم:  کریمی-پ49  خرازی-کوی ش 
حجت-پ60 )فعاًل مجهول المکان( اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده 
و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهم 
بنام آقای اکبر هویزه فرزند ابراهیم متولد 1359 دائر بر تحصیل مال نامشروع حسب 
ارائه 24 قطعه اسکناس  با  اعالم کرده است متهم  آقای سید محمد شکیبا که  شکایت 
بیست دیناری کویت فاقد اعتبار و مبلغ پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار ریال طال 
ارائه  با  اعالم کرده است متهم  ایمان شمس که  آقای  خریداری کرده است و شکایت 
خریداری  بهارآزادی  سکه  عدد  یک  باطله  کویتی  دیناری  بیست  اسکناس  فقره  چهار 
متهم  و عدم حضور  دوربین  از طریق  متهم  از  آمده  به دست  و تصاویر  است  کرده 
و  می باشد  مسلم  و  محرز  انتسابی  بزه  وی  بودن  متواری  و  آگهی  انتشار  با وصف 
مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری متهم 
ریال در  میلیون و هشتصد هزار  پنجاه و دو  مبلغ  بر مسترد کردن  موصوف عالوه 
حق آقای سید محمد شکیبا و همچنین مسترد کردن یک عدد سکه تمام بهارآزادی به 
آقای ایمان شمس به تحمل دو سال حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
 مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:14507 

مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364801634 پرونده:  شماره   9309970353400844 دادنامه:  شماره   921
شماره بایگانی شعبه: 921408 شاکی: آقای محمدرضا محمدی به نشانی خمینی شهر-

کهندژ-ایستگاه شیشه بری-پ32 متهم: آقای مهرداد احمدی به نشانی مجهول المکان 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  عمدی  وجرح  ضرب  اتهام: 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام آقای مهرداد 
پزشکی  گواهی  و  عمدی حسب شکایت مصدوم  و جرح  ایراد ضرب  بر  دائر  احمدی 
قانونی و اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم جهت دفاع بزه انتسابی محرز و مسلم 
می باشد و مستنداً به مواد 714و709 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم مذکور 
1- بابت جراحت در حد دامیه جراحت در حد دامیه گونه چپ با به جا گذاشتن جوشگاه 
بابت کبودی زیر  به سه درصد دیه کامل 2-  از آن جرح در مجموع  ناشی  نامطلوب 
چشم چپ به سه هزارم دیه کامل در حق آقای محمدرضا محمدی ظرف مدت یک سال 
از تاریخ وقوع درگیری مورخ 1392/7/24 محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:14522 

مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358300166 پرونده:  شماره   9309970354100724 دادنامه:  شماره   922
علی  آقای  وکالت  با  کریمی  محمد  آقای  شاکی:   920583 شعبه:  بایگانی  شماره 
میالدنور- قرنی-مجتمع  سپهبد  خ  بزرگمهر-نبش  خ  نشانی  به  شیدانی  شبانی  اصغر 
نشانی  به  راجع همگی  فرهاد  آقای   -2 فخاری  زهرا  1- خانم  متهمین:  ط1-واحد104 
مجهول المکان اتهام: فروش مال غیر گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای فرهاد راجع فرزند سیف ا... متولد 1338 و 2- خانم زهرا فخاری 
غیر  مال  فروش  بر  دائر  متواری(  دو  )هر   1347 متولد  عبدالحسین  فرزند  طالخونچه 
موضوع شکایت آقای محمد کریمی با وکالت علی اصغر شبانی شیدانی دادگاه با عنایت 
تنظیمی  های  نامه  مبایعه  از  اعم  شاکی  ناحیه  از  ابرازی  مستندات  شاکی  شکایت  به 
فیمابین متهمین فوق و آقای امیدانی اظهارات آقای علی امیدانی و عدم حضور متهمان 
ماده 125  به  لهذا مستنداً  دانسته  را محرز و مسلم  آنان  بزهکاری  موثر  دفاع  و عدم 
 1 ماده  و  غیر  مال  انتقال  به  راجع  یک  ماده  و  اسالمی مصوب 1392  قانون مجازات 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هر یک از نامبردگان را محکوم به تحمل 2 سال حبس تعزیری وپرداخت 
جزای نقدی به میزان 90 میلیون ریال در حق صندوق دولت و متضامنًا محکوم به رد 
مال به همین میزان درحق شاکی خصوصی می نماید رای صادره غیابی وظرف 10 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در مرجع محترم تجدیدنظر استان است )ضمنًا پرونده در خصوص خریدار – امیدانی 

مفتوح می باشد(.م الف:14523 ربیعی رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
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کار آی��ی هر چه بیش��تر به طراحی صریح، 
همراه فن آوری های بی ش��مار اس��تاندارد در پورشه کاین 
جدید جمع ش��ده تا بازهم طرفداران این خودروی موفق 

را راضی کند.
طراحی صریح، کار آیی هر چه بیشتر به همراه فن آوری های 
بی شمار استاندارد در پورشه کاین جدید جمع شده تا بازهم 

طرفداران این خودروی موفق را راضی کند.
نس��ل جدید از این مدل باراندم��ان باالت��ر و درعین حال 
ویژگی های پایه طراحی پورش��ه معرفی ش��ده اس��ت. در 
نسل جدید کاین شاهد طراحی برجسته تر با خطوط دقیق 
و زوایای منعکس کننده نورهس��تیم که بس��یار هدفمند 
طراحی ش��ده اند،. در ن��گاه اول می ت��وان کای��ن جدید را 
به عنوان یک خودروی پورش��ه ش��ناخت، اما جل��و بدنه و 

همچنین قسمت عقب بدنه از نو طراحی شده اند. درحالی که 
چراغ ه��ای ط��ول روز ال.ای.دی و چراغ ه��ای زنون جلو 
دوباره استفاده شده اند، گلگیرها، کاپوت و پره های هواکش 
دوباره طراحی ش��ده اند. زاوی��ه پره های هواک��ش جلو در 
سرعت های متفاوت تغییر می کند و آیرودینامیک را بهبود 
می بخشد. چراغ های ال.ای.دی طول روز جلو، فرمان اسپرت 
چندمنظوره و همچنی��ن در عقب از مدل ۹۱۸ اس��پایدر 
گرفته ش��ده اند. از گزینه های تغییریافته دیگر می توان به 
خروجی اگزوز، چراغ های عق��ب، چراغ ترمز و جای پالک 
اشاره کرد. صندلی ها هم تغییر کرده اند و پدال تعویض دنده 

هم به کابین اضافه شده است.
کاین جدید در پنج نمونه به بازار می آید: کاین S، کاین توربو، 
کاین دیزل، کاین S دیزل و کاین S E هیبرید که نخستین 
اس.یو.وی هیبریدی شارژی است. این مدل به همراه پانامرا 
S E هیبریدی و اسپایدر ۹۱۸، پورشه را به تنها خودروسازی 
تبدیل می کند که س��ه خودروی هیبریدی شارژی تولید 
می کند. همه موتورهای جدید عملکرد باالتری ارائه کرده و 

از مصرف سوخت کم تری بهره می برند.
موتور ۳.۶ لیتری شش سیلندر و V ش��کل دوتوربویی در 
مدل کاین S به طور کامل توسط پورشه طراحی شده است. 
مدل توربو هم از یک موتور هشت سیلندر ۴.۸ لیتری و مجهز 
به بای توربو تغذیه می کند که ۵۲۰ اسب بخار قدرت و ۷۵۰ 
نیوتن متر گشتاور تولید می کند. با استفاده از آن تاب گیری 
صفرتا صد کیلومتر بر س��اعت کاین تورب��و ۴.۵ ثانیه طول 
می کش��د و حداکثر س��رعتش به ۲۷۹ کیلومتر بر ساعت 
می رس��د.مدل های مختلف کاین جدید در ماه اکتبر / مهر 

امسال به بازار می آیند.

نسل جدید شاسی بلند پورشه

پدر علم منابع انسانی در ایران:
مدیران »بله قربان گو« از توانمندى کمترى برخوردار هستند

مگان اس��تون دختر ۶ س��اله ای اس��ت که تا چند ماه 
پیش دچار یک بیماری نادر بود. بیماری این دختر که 
استفراغ چرخشی نام داشت باعث می شد تا او در طول 

روز بیش از ۳۰ بار دچار حالت تهوع شود.
داس��تان های مختلفی در مورد افرادی ش��نیده ایم که 
توانس��ته اند بااراده و انگیزه باال به بیماری های سخت 
مانند سرطان غلبه کنند اما این بار به سراغ یک دختر 
کوچکی می رویم که با انتخاب ی��ک ورزش به بیماری 
خود پایان داد. مگان استون  دختر ۶ ساله ای است که 
تا چند ماه پیش دچار یک بیماری نادر بود. بیماری این دختر که استفراغ چرخشی  نام 

داشت باعث می شد تا او در طول روز بیش از ۳۰ بار دچار حالت تهوع شود.
این بیماری باعث ش��ده بود تا او از تمام فعالیت های مدرسه بازبماند و حتی دوستی هم 
پیدا نکند اما یک ورزش خاص توانس��ت این بیماری را بس��یار کم کند تا جایی که حاال 
به ندرت دچار حالت گذشته خود می شود. این دختر اهل ولز ورزش کاراته را زیر نظر برادر 
بزرگ ترش ش��روع کرد و به مرور پس از چند هفته عالئم بیماری به نصف کاهش یافت و 
حاال به ندرت این بیماری سراغ او می رود. پزشکان اعتقاددارند بیماری به خاطر افزایش 

قوای بدنی این کودک است دیگر سراغ او نرفته است.

پدر علم منابع انسانی ایران بله قربان گویی مدیران را دلیلی بر ناتوانی برخی 
مدیران در حوزه مدیریتی شان دانست.

ناصر میر سپاسی در همایش »به سوی تمدن سازمانی« که در هتل آسمان 
اصفهان برگزار شد، گفت: امتیازدهی به مدیران باید در قالب شاخص های 

علمی و فنی باشد و این امتیاز دهی سبب رشد و تعالی سازمانی می شود.
وی اظهار ک��رد: در مدیریت جدید اگ��ر بخواهیم به مدی��ران امتیاز دهیم، 
باید بر اساس عملکرد سازمانی آن ها را مورد ارزیابی قرار دهیم نه بر اساس 
بله قربان گویی، چراکه س��ازمان مدیران بله قربان گ��و از پویایی و توانمندی 

کمتری برخوردار هستند.
پدر علم منابع انسانی ایران تصریح کرد: امروزه کیفیت در مدیریت از اهمیت 
باالیی برخوردار است و مدیریت کیفیت نیز در دنیا یک مقوله بسیار مهمی 
اس��ت که باید برای تعالی س��ازمانی به عنوان یک ابزار قوی در اختیار مدیر 

قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: همه مدیران مدعی هس��تند که در زمان مدیریتشان 
بهترین مدیریت را ارائه کرده اند اما سازمانی باکیفیت کار می کند که شاخص 

اندازه گیری داشته باشد و این شاخص ها نیز از رتبه باالیی برخوردار باشد.
میر سپاسی با تأکید بر اینکه وجود ش��اخص و ارزیابی در مدیریت کیفیت 
می تواند در رضایت مندی مردم از خدمات سازمان ها مؤثر باشد، اضافه کرد: 
باید برای تعیین کیفیت مدیریت در بخش های مختلف شاخص تعریف کرد 
و حرف نزدن را مالک موفقیت سازمان قرار نداد، بلکه می توان در سازمانی 

حرف خوب زد و سبب رشد و ترقی سازمان ها شد.
وی ادامه داد: برخی از مدیران سکوت افراد زیرمجموعه خود را نشانه مدیریت 
خوب و توانمندی شان می دانند، درصورتی که امکان دارد این سکوت از ترس 
ناشی شده باشد و سبب سکون و رکود سازمان شود، چراکه تجربه نشان داده 
سازمان هایی که اعضای زیرمجموعه آن حرف می زنند و ارائه نظر و پیشنهاد 

می کنند، از پویایی بیشتری برخوردار هستند.
پدر علم منابع انسانی کش��ور افزود: متأسفانه اکنون شاخص های مدیریتی 
بیشتر رویکرد اقتصادی دارند، اما از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی در ایران 

منفی است.
وی گفت: مدیریت نوین بر موضوع نوآوری و خالقی��ت تأکید دارد و این به 
معنای آن است که رش��د کیفی پشت سر گذاشته ش��ده و به مرحله تولید 

ایده های خالقانه رسیده است.

میرسپاسی بابیان اینکه برای نخستین بار تئوری تمدن سازمانی را در مجامع 
مدیریتی دنیا مطرح کرده است، بیان کرد: تمدن سازمانی یک موضوع لوکس 
اس��ت که هرچند برخی تصور می کنند هنوز مقدمات آن فراهم نش��ده اما 

می تواند در تغییر مدیریت تأثیر فراوانی داشته باشد.
وی با انتقاد از برخی مدیران که به انقالب های مدیریتی قائل هستند، ادامه 
داد: درزمینه تغییرات مدیریتی در سازمان ها دیگر تغییرات انقالبی و عمده 
پاس��خگو نیس��ت، بلکه باید از طریق بهبود تدریجی تح��والت مدیریتی را 

پیگیری کنیم.
پدر علم منابع انس��انی کشور افزود: تئوری تمدن س��ازمانی در کشورهایی 
که نظم اجتماعی بیشتری دارند، بهتر پاسخ می دهد و موفق تر خواهد بود، 
چراکه این یک مفهوم جدیدی اس��ت که برای نخس��تین بار در دنیا مطرح 
می ش��ود و این تمدن های جدید با کش��ورهای بانظم اجتماع��ی باال بهتر 

خودشان را نشان می دهند.

تحول دس�تگاه هاى ادارى در تمام ارگان هاى اصفهان اجرایی 
می شود

برنامه ری��زی ص��ورت گرفت��ه درزمین��ه ط��رح دول��ت الکترونی��ک، 
 تح��ول دس��تگاه های اداری در تم��ام ارگان ه��ای اصفه��ان اجرائ��ی

 می شود.
حسین سیستانی در همایش به سوی تمدن سازمانی، تدبیری مکمل برای 
تعالی س��ازمانی اظهار کرد: بر اس��اس یک ضرورت و نی��از باید در معرض 
جدیدتری��ن و پیش��رفته ترین ایده ها و اندیش��ه های مدیریت باش��یم و با 
توانمندسازی و آموزش که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، نسبت به تعالی 

سازمان های اقدام کنیم.
وی بابیان اینکه آموزش به مثابه خون تازه در پیکر س��ازمان اس��ت، افزود: 
بدیعی اس��ت س��ازمان به مثابه یک موجود زنده بوده که با تعامل س��ازنده 
می توان��د اهداف س��ازمانی را محق��ق کند و از منابع انس��انی ب��ا کارآئی و 
 بهره وری ب��اال برخوردار باش��د و توانمندی  و اثربخش��ی مطل��وب را ایجاد 
کند.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
امروز تعابیر مختلفی از سازمان ها مدنظر است که ۱۵ درصد از خواسته ها بر 
خواسته از تکنولوژی و ۸۵ درصد به سیستم مدیریتی برمی گردد که باید در 

قالب آموزش و تجربه و علم حاصل شود.
وی بیان کرد: در یک سازمانی که رو به تکامل است انسان، جامعه، سازمان 
و عدالت، ۴ موضوع اصلی بوده که می تواند موجبات تعالی سازمانی را تأمین 
دهد که این مهم نیاز به بحث و تش��ریع دارد که بر اس��اس یافته ها می توان 

زمینه ای برای تحقق اهداف سازمانی و افزایش راندمان را ایجاد کرد.
سیس��تانی بابیان اینکه ام��روز خیلی از واقعیت های س��ازمانی در کش��ور 
محقق نش��ده، خاطرنش��ان کرد: ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان و برخی 
از ش��رکت ها توانس��ته اند باکار کیفی و داش��تن یک اس��تراتژی معین به 
تعالی و تمدن س��ازمانی برسند اما این محدود است و س��ازمان های ما نیاز 
به دگرگونی و انق��الب دارند که جز با آم��وزش و فراگی��ری و به کارگیری 
آموخته ه��ا محقق نمی ش��ود.وی افزود: اصفه��ان در بس��یاری از زمینه ها 
در کش��ور پیش��گام و پیش��تاز بوده و در بحث مدیریت تحوالت سازمانی 
همایش هایی را برگزار کرده ک��ه از مدیران و معاونان انتظ��ار می رود که با 
 به کارگیری مفاهیم آموزشی شرایطی را برای تعالی و تمدن سازمانی فراهم 

کنند.

فناوری نوین یک هواپیما را ق��ادر به جمع آوری آب از 
ارتفاعات باالی جو زمین کرده است.

پژوهشگران برای مبارزه با مشکل کم آبی و همین طور 
تأمین برق یک هواپیمای منحصربه فرد تولید کرده اند 
به نام Air HES که می توان��د در حین پرواز در میان 
ابرها آب جمع آوری کند و حت��ی از این آب در جهت 

تولید انرژی برق نیز بهره ببرد.
 گفتنی است این هواپیمای فوق مدرن در ارتفاع ۲ هزار 
و ۱۰۰ متری در آس��مان پرواز می کند و در هر ساعت 

قادر به جمع آوری حدود ۴ لیتر آب است. 
   بررسی ها نشان می دهند قیمت این هواپیما در حدود ۱۴ هزار دالر است و قابلیت تولید 

برق تا نهایت ۱۸۵ کیلووات بر ساعت را دارد.
 جه��ان در ای��ن روزگار دچار چال��ش عظیم تأمی��ن ان��رژی و همچنی��ن آب این مایه 
حیات اس��ت پس دس��ت یابی به روش های بدیع در تهی��ه این عناصر مهم ب��رای ادامه 
زندگی بش��ر یک امر الزامی اس��ت اما کوش��ش ما انس��ان ها برای مهربان بودن با منابع 
 ای  که در اختیارداریم نیز یک ضرورت بزرگ اس��ت تا از این رهگذر به بقای خود کمک

 کنیم! 

هواپیمایی که از ابرها آب جمع می کند درمان بیمارى با کاراته 

طحال غده ای است به وزن تقریبی ۲۰۰ گرم که 
در طرف چپ بدن در زیر حجاب حاجز قرار دارد. 
عمل آن ذخیره کردن گلبول های قرمز هس��ت. 
در برابر هجوم میکروب های بعضی امراض مثل 
ماالریا و تیفوئید نیز به دف��اع از بدن می پردازد. 
گاه در اثر بیم��اری، ورم می کند و حجمش زیاد 
می شود. علت بیماری های طحال در فساد خون 
است و ریشه و اصل فساد خون هم از تغذیه ی بد 
هست.کس��انی که مبتالبه بیماری های طحال 
هس��تند، باید ب��رای معالجه خ��ود، رژیم صغیر 
و کبیر انگ��ور را بگیرند. بیم��اران زیادی تحت 
معالجه ب��ا انگ��ور قرارگرفته ان��د در ظرف چند 
هفته آن ها ش��فای کامل یافته اند.مصرف خرفه 
را به اشخاصی که مبتالبه انسداد طحال شده اند 

تجویز می کنند.
شربت غلیظی که از نوک مارچوبه تهیه می شود 
به مقدار سه قاشق س��وپ خوری در روزی برای 
بیماری انس��داد مجاری طحال مصرف می شود. 
برای تهیه این ش��ربت، س��رهای مارچوبه را در 
ه��اون کوبیده و ش��یره ی آن را کش��یده و چند 
ساعت بعد که ته نشین ش��د، آن را صاف کنید، 
س��پس آن را در ظرف��ی بریزی��د و آن ظرف را 
درقابلمه آب بگذارید و در مقاب��ل صد گرم این 
شربت، صد و هشتاد گرم شکر به آن اضافه کنید و 
به هم بزنید تا این شربت به قوام آید، سپس آن را 

در بطری در جای خشک حفظ کنید.
برای معالجه انس��داد مجاری طحال، ریشه های 
دوساله ی جعفری را که در حرارت کوره به سرعت 
خش��ک ش��ود، مقدار ۴۰ گرم در یک لیتر آب 
بجوش��انید.کاهو آثار خوبی در معالجه انس��داد 
مجاری طح��ال دارد.دم کرده ی برگ کاس��نی 
وحش��ی به مقدار ۲۵ گرم در ی��ک لیتر آب، در 

درمان انسداد مجاری طحال مصرف می شود.
برای معالجه ی ورم طحال زردک )هویج( را پخته 
و در س��رکه بریزید و آن را بخورید.برای درمان 
انسداد مجاری طحال، سی گرم دم گیالس را در 
یک لیتر آب به مدت ده دقیقه بجوش��انید و این 

جوشانده را مصرف کنید.

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

کمک به رقبا
یکی از کش��اورزان منطقه ای، همیشه در مس��ابقه ها، جایزه 
بهترین غله را به  دس��ت م��ی آورد و به عنوان کش��اورز نمونه 
شناخته ش��ده بود. رقب��ا و همکارانش، عالقه مند ش��دند راز 
موفقیت��ش را بدانند. به همین دلیل، او را زی��ر نظر گرفتند و 
مراقب کارهایش بودند. پس از مدتی جس��تجو، س��رانجام با 
نکته  عجیب و جالبی روبرو شدند. این کشاورز پس از هر نوبت 
ِکش��ت، بهترین بذرهایش را به همسایگانش می داد و آنان را 
از این نظر تأمین می کرد. بنابراین، همس��ایگان او می بایست 
برنده  مسابقه ها می شدند نه خود او! کنجکاوی شان بیش تر شد 
و کوشش عالقه مندان به کشف این موضوع که با تعجب و تحیر 
نیز آمیخته شده بود، به جایی نرسید. سرانجام، تصمیم گرفتند 
ماجرا را از خود او بپرس��ند و پرده از ای��ن راز عجیب بردارند. 
کشاورز هوش��یار و دانا، در پاسخ به پرسش همکارانش گفت: 
»چون جریان باد، ذرات بارور کننده غ��الت را از یک مزرعه 
به مزرعه  دیگر می برد، من بهترین بذرهایم را به همس��ایگان 
می دادم تا باد، ذرات بارور کننده نامرغوب را از مزرعه های آنان 

به زمین من نیاورد و کیفیت محصول های مرا خراب نکند!«
 همین تشخیص درست و صحیح کشاورز، توفیق کامیابی در 

مسابقه های بهترین غله را برایش به ارمغان می آورد.
 گاهی اوقات الزم است با کمک به رقبا و ارتقاء کیفیت و سطح 

آن ها، کاری کنیم که از تأثیرات منفی آن ها در امان باشیم.

پنجشنبه  20 شهریور  1393 |15 ذی القعده   1435
شماره 1398 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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