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 هشدار به فعالیت غیرقانونی
 لیزينگ ها

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
نسبت به فعالیت برخی لیزینگ های غیرمجاز در کشور 
هش��دار داد و گفت: نظارت و پایش مس��تمر نحوه ارایه 
خدمات لیزینگ همواره در دستور کار سازمان حمایت 
قرار داشته و با متخلفان فاقد مجوز و دارای تخلف احتمالی 

مطابق قانون اقدام خواهد شد.

استاندار:دنبال احقاق سند
 حق آبه اصفهانی ها هستم

 »جشن مادر آسمانی ها «
 برپا می شود 

 اس��تاندار اصفهان گفت: از خدا خواس��ته ام تا زمانی که
 سند حق آبه مردم اصفهان را به دستشان برسانم عمر کرده 

و به این مردم خدمت کنم.
رسول زرگرپور در مراسم افتتاح شهرداری زیار  اظهار کرد: 
افتخار جمهوری اسالمی است که یک سیستم حکومتی 
متشکل از هیات دولت، وزیران و یک سیستم شهری دارد 
که با انتخاب ش��هردار و شورای ش��هر به ارائه خدمات به 

مردم می پردازد.

امس��ال ه��م طبق چندی��ن س��ال گذش��ته کنگره 
ملی فاطم��ه شناس��ی در اصفهان برگزارمی ش��ود. 
جش��ن آغاز ب��ه کار ای��ن کنگ��ره که ب��ه چهارمین 
 دوره خ��ود رس��یده اس��ت، ب��ا هم��کاری ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان، صدا و سیمای مرکز 

اصفهان و مؤسسه امام مبین...
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 اعالم نرخ های جديد بنزين
 و گازويیل از ارديبهشت

سخنگوی دولت با بیان اینکه متقاضیان تس��هیالت بانکی، اگر یارانه بگیر 
باشند، این امر نشان می دهد که درآمد خوبی ندارند و نمی توانند وام های 
بانکی بزرگ را بازپرداخت کنند، از اعالم قیمت های جدید بنزین و گازوییل 
از اردیبهشت خبرداد و گفت: درآمد ۷ تا ۱۰ میلیون نفر به میزانی است که 

2نیازی به یارانه نقدی ندارند.
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مراسم صبحگاهی رژه ارتش 

نوبت دوم 

بدينوسیله به شرکت راديو گرافی   صنعتی پايکاران ساکن : اصفهان خیابان ارتش بعد از پل هوايی مقابل بانک تجارت جنب فیلتر البرز 
پالک 453 بدهکار کالس�ه 9000400200400162/1 که برابر گزارش مامور مربوطه نش�انی       فوق مورد شناسايی واقع نگرديده     ابالغ 
می گردد که برابر سند رهنی شماره 6598-85/11/29 تنظیمی در دفتر خانه ش�ماره 111 شهر کرد ، بستانکار به نشانی فوق مبادرت 
به صدور رای اجرائیه کالس�ه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 823/657/552 ريال اصل طلب و مبلغ 67/730/446 ريال سود و مبلغ 
595/735/772 ريال جرائم تاخیر و از تاريخ 92/2/26 روزانه مبلغ 457/587 ريال تا روز پرداخت بدهکار می باشید لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس 
ازانتشار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون  
ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس 
از ارزيابی تمامی مورد وثیقه ) 1- کلیه تجهیزات و ماشین آالت خريداری شده 2- شش دانگ خانه پالک شماره 790/892 بخش 11ثبت 
اصفهان 3- شش دانگ خانه پالک 790/759 بخش 11 ثبت اصفهان ( و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعیت ارزيابی 
و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد 

شد .                                                                                                                                                                   

آگهی ابالغ اجرائیه
شماره پرونده : 9000400200400162/1

شماره بایگانی پرونده : 9000545/2
شماره ابالغیه : 139305102004000095

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

 ارتش ايران تومار
 هر فتنه را می پیچد  

جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: ارتش و دیگر نیروهای مسلح 
کش��ور با اقتدار کامل آماده در هم پیچیدن تومار 
 هر گونه فتنه، توطئه و تجاوز به میهن اسالمی در 

کوتاه ترین زمان هستند.
 امیر سرتیپ کیومرث حیدری دیروز در صبحگاه 
مش��ترک یگانهای ارتش جمهوری اس��المی در 
اصفهان اف��زود: آمادگی ارت��ش و دیگر نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران را دشمنان بیشتر 

متوجه هستند.
وی گفت: ارتش والیی جمهوری اسالمی ایران در 
همه عرصه و سطوح عملیاتی و تخصصی گوش به 
فرمان فرمانده کل قوا در آمادگی کامل قرار دارد.

امیر حیدری با بیان اینکه قوای مس��لح ایران سه 
تفاوت اساس��ی با نیروهای مس��لح دیگر کشورها 
دارد، گفت: نخستین ویژگی این نیروها این است 
که عالوه بر مش��روعیت قانونی ک��ه خاص قوای 

مس��لح همه کشورهاست ما از مش��روعیت الهی 
به واس��طه برخ��ورداری از فرمانده��ی ولی فقیه 

برخورداریم.
وی افزود: نیروهای مس��لح ایران اس��المی عالوه 
بر حفظ ماموریت ه��ای ارتش ه��ای دیگر نظیر 
حفاظت از کشور و تمامیت ارضی، حافظ آرمانهای 
الهی و مامور اعتالی کلمه اهلل هس��تند. همچنین 
معاون سیاسی- امنیتی استانداری اصفهان گفت: 
امنیت و آرامش کش��ور بهترین دس��تاورد ارتش 

جمهوری اسالمی ایران است.
رسول یاحی در آس��تانه روز 29 فروردین ماه، روز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، جایگاه غیور مردان بزرگ 
ملت ایران اس��ت.غبارروبی و عطرافش��انی گلزار 
ش��هدا نیز از دیگر برنامه ه��ای یگان های نظامی 
ارتش در منطقه اصفهان است که این مراسم روز 

پنج شنبه ساعت ۱5 برگزار می شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

س ايمنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

تقويت استعداد های مهارتی 
دانش آموزان ضروری است

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
تقویت و توسعه استعداد های مهارتی دانش آموزان به منظور تربیت نسلی 
پویا و فعال امری اجتناب نا پذیر تلقی می شود.حمیدرضا موتمر با اشاره به 
ضرورت توسعه آموزش های مهارتی در میان دانش آموزان اظهار کرد: در 
حال حاضر تفاهم نامه ای میان آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای 
استان در راستای تقویت مهارت های دانش آموزان و استفاده بهینه این 
قشر از روز های پنج شنبه منعقد شده اس��ت.وی به تعطیلی مدارس در 
روز های پنج شنبه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این که دانش آموزان 
باید از تعطیلی خود در روز های پنج شنبه به صورت بهینه استفاده کنند، 
ارائه آموزش های مهارتی به منظور تقویت استعداد ها و توانایی های مهارتی 
آن ها به میزان بسیاری احساس می شود.معاون آموزش و پژوهش اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر این که تفاهم نامه همکاری 
میان آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای نیز در راستای این موضوع 
صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: تقویت و توسعه استعداد های مهارتی 
دانش آموزان به منظور تربیت نس��لی پویا و فعال ام��ری اجتناب نا پذیر 

تلقی می شود.

میدان تاريخی امام؛ يکی از زيباترين 
آثار تاريخی جهان 

عضو کانون وکالی بانوان فرایبورگ گفت: یکی از زیباترین آثار تاریخی 
جهان، میدان تاریخی امام )ره( است که واقعاً بسیار دیدنی بود.

بیتریس اسچرید در بازدید از اصفهان اظهار کرد: این سفر نخستین سفری 
است که به اصفهان س��فر می کنم، اکنون بسیار خوش��حالم که از شهر 
تاریخی بسیار زیبا دیدن کرده ام.وی افزود: یکی از زیباترین اثر تاریخی 
این شهر میدان امام )ره( )نقش جهان( است که واقعاً بسیار دیدنی بود.

عضو کانون وکالی بانوان فرایبورگ تصریح کرد: در بازدید از این میدان 
تاریخی متوجه شدم که میدان امام )ره( چهار عنصر علم، مذهب، سیاست 
و اقتصاد با وجود مس��اجد، بازار، کاخ عالی قاپو و مدارس را در خود جای 
داده است.اسچرید در خصوص مسجد شیخ لطف اهلل اظهار داشت: معماری 
مسجد شیخ لطف اهلل بسیار زیبا و جذاب است که هر بازدیدکننده ای را 

مجذوب و شیفته خود می کند.

جام جهانی تاريخ امتحانات 
دانشگاه ها را تغییر نمی دهد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تاکید کرد:  تاریخ امتحانات پایان ترم 
جاری دانشگاه ها به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی تغییر نخواهد 
کرد.دکتر سیدضیاء هاشمی گفت :: دانشگاه به اعتبار اعضای فعال در آن 
شامل اساتید، دانشجویان و کارمندان هویت پیدا می کند و هویت یک 

دانشگاه به امکانات و ساختمان های آن نیست. 
به برکت وجود اساتید دانشمند و جوانان دانش طلب است که دانشگاه روح 
پیدا می کند.دانشگاه بدون دانشجو و استاد هیچ است و در نتیجه مدیریت 
دانشگاه نیز موظف است که ش��رایط الزم برای فعالیت با نشاط اساتید و 

دانشجویان در فضای دانشگاه علمی را فراهم کند. 
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1200 خانوار عشایر در چادگان زندگی می کنند

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: در حال حاضر در شهرستان چادگان بیش از 1200 خانوار 
عشایر زندگی می کنند، اصغر مرادی در جلسه شورای عشایر شهرستان چادگان اظهار داشت: استان 

اصفهان حدود 9 هزار خانوار عشایر دار..
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قدم اول براي پی�اده راه کردن چهارباغ عباس�ی
 برداشته شده است 

شهردار اصفهان با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت تردد خودرو 
در میدان امام )ره( م��ي گوید: پیش بینی ه��ای الزم در این 
زمینه انجام ش��ده به طوری که زیرساخت های الزم همچون 
پارکین��گ حکیم و کرمان��ی در محدوده این میدان س��اخته 
ش��ده و احداث خیابان آقانوراهلل نجفی و سنبلس��تان در حال 
 انجام اس��ت تا تردد خودرو در میدان ام��ام)ره( به طور کامل

 ممنوع شود. دکترس��ید مرتضي س��قاییان نژاد با بیان اینکه 
اجرای این ط��رح قدم اول در جهت پی��اده راه کردن چهارباغ 
عباسی می باشد مي افزاید : بر اس��اس نظرسنجی های انجام 
شده برخی کسبه از اختالل در بارگیری های خود ابراز نگرانی 
کردند که مقرر شده است ساعاتی از شبانه روز جهت بارگیری 
کسبه با هماهنگی اتحادیه ها و صنوف اختصاص داده شده و 

هماهنگی های الزم در این زمینه انجام شود. 

رییس کمیس��یون حمل ونقل و ترافیک ش��وراي اس��المي 
ش��هر اصفه��ان در زمین��ه اج��راي ط��رح پی��اده راه کردن 
چهارباغ عباس��ي م��ي گوید: نهادینه ش��دن فرهن��گ پیاده 
محوری یکی از مهم تری��ن رویکرد ه��ا و برنامه های مدیریت 
ش��هري اصفه��ان محس��وب می ش��ود. ابوالفض��ل قرباني با 
بی��ان ای��ن مطلب ک��ه ط��رح ممنوعیت ت��ردد خ��ودرو در 
چهارباغ عباس��ي در قال��ب احی��اي دولتخانه صف��وي اجرا 
 مي ش��ود مي افزاید: مح��ور دولتخان��ه صفوي می��دان امام

 )ره ( و چهارباغ عباس��ي را در برمي گیرد لذا پیاده راه ش��دن 
محور چهارباغ عباسي طي چند مرحله انجام مي شود. 

وي با اش��اره به این که در مرحله اول میدان امام )ره( بر روي 
خودروها بسته شد تصریح مي کند: در فازهاي بعدي با شروع 
عملیات اجرایي احداث ایس��تگاه هاي قطار ش��هري میدان 
امام حس��ین )ع( و میدان انقالب محور چهارباغ عباس��ي بر 
روي خودروها بس��ته مي ش��ود و پیاده راه ش��دن این محور 

انجام خواهد ش��د چرا که در ش��هرهاي بزرگ دنیا به موضوع 
پیاده راه شدن بیشتر از مس��یر عبور خودرو اهمیت داده مي 
 ش��ود. قرباني اضافه مي کند: مدیریت ش��هری درصدد پیاده

 راه شدن خیابان چهارباغ عباسی اس��ت و با راه اندازی خیابان 
 باغ گلدسته بستر های پیاده راه ش��دن چهارباغ عباسی فراهم 

شده است.
چهارباغ عباسی به کاربری اصلی خود بازگردد   

عضو کمیس��یون عم��ران، شهر س��ازی و معماری ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به اینکه خیاب��ان چهار باغ 
عباس��ی اصفهان یک محور تاریخی اس��ت، تاکی��د مي کند: 
در گذش��ته چهارباغ عباس��ی یکی از خیابان های اصلی شهر 
اصفهان بوده اس��ت، اما به تدری��ج خیابان های م��وازی این 
 خیابان مانن��د خیاب��ان ش��مس آبادی اح��داث و راه اندازی

 شده اند. فالح با بیان اینکه با راه اندازی این خیابان ها، خیابان 
چهار باغ عباسی کارکرد و کاربری اصلی خود را از دست داده 
اس��ت، مي افزاید: به نظر می رس��د که باید به سمت و سویی 
 پیش برویم که این خیاب��ان به کاربرد و کارب��ری اصلی خود

 بازگردد. 
طرح پی�اده راه ش�دن مح�ور چهارباغ عباس�ي

 آماده است 
آغاز می ش��ود اما مع��اون برنام��ه ریزي،پژوه��ش و فناوري 
اطالع��ات ش��هرداري اصفه��ان نی��ز در خصوص پی��اده رو 
ش��دن چهارباغ عباس��ی بیان می کن��د: قرار اس��ت چهارباغ 
عباس��ی ب��ه پی��اده راه تبدیل ش��ود، ط��رح آن نی��ز آماده 
ش��ده ول��ی عملی��ات اجرای��ی آن بعد از مش��خص ش��دن 
 وضعی��ت مت��رو و ایس��تگاههای آن در این مح��دوده ، آغاز 

می شود. 
پی�اده راه س�ازي مح�ور چهارب�اغ ب�ا جدي�ت

 دنبال مي شود 
مدیرعامل سازمان نوس��ازي و بهسازي ش��هرداري اصفهان 
با بی��ان این که ط��رح پیاده راه س��ازي محور تاریخي ش��هر 
اصفهان با جدیت دنبال مي ش��ود، مي گوی��د: خیابان چهار 
 باغ عباس��ي همانند میدان امام )ره( تنها میزبان افراد پیاده و

 دوچرخه سواران خواهند بود. حسین جعفري با تاکید بر این 
که طرح تبدیل خیابان چهارباغ عباس��ي ب��ه محور عابر پیاده 
چند سالي است که مطرح شده و در حال پي گیري مي باشد، 
مي افزاید : اجراي این طرح نیاز به ایجاد زیرساخت هاي الزم 
در این خصوص دارد که این زیر ساخت ها هم اکنون در حال 

ایجاد هستند. 

همزمان با شروع عملیات ايستگاه هاي مترو امام حسین )ع( و انقالب

»چهارباغ عباسي« به موزه زنده تبدیل مي شود
افتتاح 72 پروژه در منطقه 10

 بهره برداری از  شهرک
 سالمت اصفهان درسال 94

ش��هردار منطقه 10 اصفهان از بهره برداری نخس��تین 
شهرک سالمت اصفهان در سال 93 خبر داد.

مس��عود نریمانی در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران 
با اش��اره به پروژه های اجرایی در منطقه 10 شهرداری  
اظهار داشت: در طول دو سال گذشته، 72 پروژه در این 
منطقه اجرایی ش��ده اس��ت که مجموع کل پروژه های 
تملک و اج��را در این منطق��ه 43 میلی��ارد تومان بوده 
 و هزین��ه اجرایی انجام ای��ن پروژه ها به تنهای��ی بالغ بر

 24 میلیارد تومان است.
وی اف��زود: 72 پروژه اجرا ش��ده در س��طح منطقه 10 
شامل پروژه های خیابان س��ازی، پیاده روسازی، حمل 
و نقل و ترافیک، فرهنگی، ورزش��ی و رفاهی، پارک ها و 
 فضای سبط، ساماندهی مادی ها و انهار، آبنما، روشنایی

 پارک ها و معابر و سایر پروژه ها بوده است.
 به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود  ش��هردار منطقه 10 
اصفهان با اش��اره به پروژه های س��ال جاری منطقه 10 
شهرداری اصفهان بیان داشت: بودجه سال 92 شهرداری 
منطقه برای س��ال 93 با افزایش 60 درصدی  روبرو بود 
 و به 95 میلی��ارد تومان )نق��دی و غیرنقدی( رس��ید و 
 پیش بینی می شود که با اصالح بودجه به 100 میلیارد 
تومان برسد.وی با اش��اره به احداث شهرک سالمت در 
منطقه 10 اصفهان و مجاورت اتوبان ش��هید بابایی بیان 
داشت: مجموعه شهرداری اصفهان به این نتیجه رسید 
که الزم اس��ت در چهار طرف ش��هر مجموع��ه ای برای 
خدمت رسانی کامل درمانی به نام شهرک سالمت داشته 
باش��یم  تا خدمات درمانی و خدمات جانبی آن به تمام 
افراد بیمار حتی از شهرهای دیگر کشور و حتی خارج از 
کشور ارائه شود.نرمانی تاکید کرد: این امید را داریم که 
با احداث این شهرک ها سطح خدمات آنها به اندازه ای 
برسد که فشار تقاضا در نقاط ش��لوغ شهر مانند خیابان 

آمادگاه کاهش پیدا کند.
ش��هردار منطقه 10 اصفهان بیان داش��ت: ب��ر این مبنا 
نخستین شهرک سالمت در اصفهان در مجاورت بزرگراه 
 ش��هید بابایی که از نظر دسترس��ی ایده آل محس��وب 
می ش��ود، احداث ش��ده اس��ت که دو بلوک آن مربوط 
 ب��ه خدم��ات درمانی، پزش��کی و پیراپزش��کی اس��ت

 و خدم��ات جانب��ی همانن��د هت��ل هش��ت طبق��ه و 
 خدم��ات تج��اری نی��ز ب��رای آن پی��ش بینی ش��ده 

است.

 هشدار به فعالیت غیرقانونی
 لیزينگ ها

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به فعالیت 
برخی لیزینگ های غیرمجاز در کشور هشدار داد و گفت: نظارت و پایش 
مستمر نحوه ارایه خدمات لیزینگ همواره در دستور کار سازمان حمایت 
قرار داشته و با متخلفان فاقد مجوز و دارای تخلف احتمالی مطابق قانون 

اقدام خواهد شد.
 علیرض��ا رفیعی با اش��اره ب��ه برخ��ی تخلفات ص��ورت گرفته از س��وی 
ش��رکت های لیزینگ برای فروش اقالم مختلف کاالیی گفت: نظارت بر 
نحوه ارایه خدمات لیزینگ در اولویت اهداف و راهبردهای معاونت نظارت 
 بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی س��ازمان حمایت

 مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: نقش صنعت لیزینگ در تامین منابع مالی مورد نیاز 
بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی بسیار مهم و موثر است، در حالی که 
سهم و جایگاه فعلی صنعت لیزینگ در بازار سرمایه کشور حدود 3 درصد 

است که ضرورت دارد این بخش تقویت شود.
وی تصریح کرد: نظ��ارت بهینه و س��اماندهی هدفمند ب��ازار لیزینگ از 
 جمله ابزارهای توس��عه پایدار و بسترس��از اش��تغال زایی و ارتقاء امنیت

 سرمایه گذاری در این بخش است.
به گفت��ه رفیعی، مطاب��ق مق��ررات و قوانین ج��اری، تمامی اش��خاص 
حقیقی و یا حقوقی ب��رای فعالی��ت در صنعت لیزینگ بای��د مجوزهای 
تاس��یس و فعالیت را از بانک مرک��زی دریافت و در چارچ��وب ضوابط و 
 دس��تورالعمل های مربوطه نس��بت به ارایه خدمات لیزینگ به مشتریان

 اقدام نمایند.
رفیعی اظهار داشت: با توجه به گزارشات متعدد واصله مبنی بر وجود برخی 
تخلفات در فعالیت بعضی از بنگاههای مرتبط و وجود شرکتهای لیزینگ 
)واسپاری( فاقد مجوز ، ساماندهی آن امری اجتناب ناپذیر است و بر این 
اساس، واحدهای خدماتی فاقد مجوز، می بایس��ت در اسرع وقت نسبت 
به اخذ مجوزهای الزم و قرار گرفت��ن در چارچوب قوانین و مقررات بانک 

مرکزی اقدامات الزم را صورت دهند.
وی تاکی��د ک��رد: نظ��ارت و پای��ش مس��تمر نح��وه ارای��ه خدم��ات 
لیزین��گ هم��واره در دس��تور کار س��ازمان حمای��ت ق��رار داش��ته و 
 با متخلفان فاق��د مج��وز و دارای تخلف احتمال��ی مطابق قان��ون اقدام

 خواهد شد.

س��خنگوی دولت با بیان اینکه متقاضیان تس��هیالت بانکی، اگر 
یارانه بگیر باشند، این امر نش��ان می دهد که درآمد خوبی ندارند 
و نمی توانند وام های بانکی ب��زرگ را بازپرداخت کنن��د، از اعالم 
قیمت های جدید بنزین و گازوییل از اردیبهش��ت خبرداد و گفت: 
درآمد 7 تا 10 میلیون نفر به میزانی است که نیازی به یارانه نقدی 

ندارند.
محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با 
برشمردن تصمیمات دولت در جهت کاهش تورم و اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: دولت به دنبال افزایش قیمت 

ها نیست.
س��خنگوی دولت با اش��اره به روند ش��کل گیری و اجرای قانون 
 هدفمندی یارانه ها گف��ت: از زمان اجرای قان��ون تاکنون قیمت 
حامل های انرژی 5.5 برابر به طور متوس��ط افزایش پیدا کرد و تا 
اسفند 92 بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت ها 

برای دولت کسب درآمد شد.
 از آنج��ا که در عمل بی��ش از جمعیت ای��ران ثبت ن��ام انجام و به 
نوعی ه��م وانمود ش��ده بود که این پ��ول حق همه اس��ت، دولت 
 مجب��ور ش��د مبل��غ 45 ه��زار و 500 توم��ان را بی��ن هم��ه

 تقسیم کند.
وی تصریح کرد: آنچه که تا آغاز امسال بین مردم توزیع شده 134 
هزار میلیارد تومان بوده است یعنی 95 هزار میلیارد تومان درآمد 

کسب شده و 40 هزار میلیارد تومان شامل 34 هزار میلیارد تومان 
از خزانه عمومی دولت و 5700 میلیارد تومان هم استقراض از بانک 

مرکزی عالوه بر آن بین مردم تقسیم شد.
وی گفت: این مبلغ اضافه موجب شد تا مبالغ زیادی به پیمانکارانی 
که برای دولت کارهای عمرانی انجام دادند بدهکار شویم از این رو 
امسال مجبور شدیم که در 28 اسفند 4810 میلیارد تومان از منابع 
را به اینها بدهیم و از سوی دیگر کارشناسان انتقاد داشتند که چرا به 
تولید نپرداختید ، این در حالی بود که به علت افزایش قیمت سوخت 
هزینه تولید و در نتیجه تورم باال رفت لذا بخشی از تورم 43 درصدی 

در مرداد و شهریور 92 ناشی از همین مسائل بود.
س��خنگوی دولت افزود: مردم از دولت خود خواس��تند که تورم را 
کاهش دهد؛ ما هم در 6 ماه اول تالش کردیم به گونه ای که تورم به 

32 درصد رسید که این را برای خودمان موفقیت می دانیم.
  ما ب��ه دنب��ال افزای��ش قیمت ه��ا نیس��تیم و با صراح��ت اعالم 
م��ی کنیم ک��ه دولت تدبی��ر و امی��د اصال نم��ی خواه��د کاالها 
 را گران کند ولی قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها ه��م باید اجرا 

شود.
نوبخت با توجه به مش��کالت زیس��ت محیطی و اس��تفاده قدرت 
های خارجی از مح��دود کردن فروش بنزین به کش��ورمان گفت: 
قیمت یک��ی از عوامل اس��ت که می توان��د روی می��زان مصرف 
تاثیر گذار باش��د از ط��رف دیگر م��ردم ح��ق دارن��د از امکانات 

 خوب بهداش��تی اس��تفاده کنن��د و فرزندان آنها ش��غل داش��ته
 باشند.

وی کس��ب درآمد را ابزاری برای دولت ب��ه منظورکاهش آلودگی 
محیط زیس��ت دانس��ت و تصریح کرد: ما معتقد هس��تیم که اگر 

قیمت افزای��ش می یاب��د باید 
ب��ه تولی��د ، بهداش��ت و درمان 
هم پرداخته ش��ود. اگ��ر قانون 
هدفمندی ب��ه درس��تی انجام 
ش��ود، می تواند موجب کاهش 
تورم و افزایش اش��تغال و بهبود 
 س��طح خدم��ات بهداش��تی 

و درمانی شود.
وی علل تورم در کشور را بخشی 
آثار روان��ی و انتظ��ارت تورمی 
دانست و گفت: دالیل اقتصادی 
هم وج��ود دارد ، یکی ورود پول 
جدید توس��ط بان��ک مرکزی و 
افزایش حج��م پول اس��ت که 
موج��ب کاه��ش ارزش پول و 

افزایش قیمت کاالها می شود.
وی اف��زود: علت اعت��راض ما به 

مسکن مهر این نبود که نمی خواس��تیم قشرهای محروم صاحب 
خانه ش��وند، اما به چه قیمتی؟ اگر نزدیک 50 هزار میلیارد تومان 
از بانک مرکزی پول جدیدی بیاوریم، موجب تورم ش��ده و همان 
قش��رهای کم درآمد قدرت خریدش��ان پایین می آی��د ،از این رو 
به نفع نیس��ت یا در م��ورد یارانه ه��ا، وارد ک��ردن 5700 میلیارد 
 تومان پول جدید و تقس��یم بین مردم موجب کاهش قدرت خرید

 می شود.س��خنگوی دولت ادامه داد: به همی��ن جهت اعتقاد 
داریم که باید سیاست های پولی درستی داشته باشیم یعنی 
پول جدی��د وارد نکنی��م، از این رو در 18 ش��هریور اصالحیه 
 بودجه 92 را به مجل��س دادیم و تمام تالش��مان این بود که

 210 هزار میلیارد تومان که مناب��ع عمومی بود به 150 هزار 
میلیارد کاهش یابد؛ امری که موجب موفقیت در کاهش تورم 

از 43 درصد تا حد 32 درصد شد.
نوبخت، علت دیگر تورم را افزایش قیمت عوامل تولید عنوان 
کرد و افزود: اگر بتوانیم به صورتی کمک کنیم که قیمت زیادی 
باال برده نش��ود و از طرف دیگر نگذاریم پول جدید وارد شود، 

خود به خود تورم مهار می شود. 

دولت به دنبال افزايش قیمت  کاالها نیست

 اعالم نرخ های جدید بنزین و گازوییل از اردیبهشت

اصالح شبکه فاضالب نیازمند 
اعتبارات ملی و استانی است

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به فرسودگی شبکه فاضالب اصفهان گفت : حفر 
انشعابات غیرمجاز در گذش��ته بر روی شبکه فاضالب ، 
مقاوم س��ازی خاک و ایجاد معابر بر روی این ش��بکه ها 
و قدم��ت آن از عوامل وقوع حوادث ش��بکه فاضالب در 
اصفهان هس��تند .ضمن آنکه بازس��ازی اصولی و عملی 
نیازمند اعتبارات ویژه اس��ت وی به مبل��غ اعتبار مورد 
نیاز برای اصالح و بازس��ازی 30 درصد ش��بکه فرسوده 
فاضالب اصفهان اش��اره کرد و گفت : می��زان اعتباری 
که برای این منظور الزم اس��ت بی��ش از 2000 میلیارد 
 تومان است که نیاز به تخصیص اعتبارات ملی و استانی

 است .

تولید خودرو2 برابر می شود
عضو هی��ات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران از رش��د 

حدودا دو برابری تولید خودرو در سال جدید خبر داد.
محمدرض��ا نجفی من��ش اظه��ار ک��رد: تی��راژ تولی��د 
خ��ودرو در س��ال ج��اری به ح��دود ی��ک میلی��ون و 
300 هزار دس��تگاه خواهد رس��ید.وی با بی��ان این که 
س��ال گذش��ته ح��دود 700 ه��زار دس��تگاه خ��ودرو 
 در کش��ور تولی��د ش��د، خاطرنش��ان ک��رد: تولی��د 
یک میلیون و 300 هزار دس��تگاه خودرو در سال جاری 
به معنای رش��د حدودا دو برابری تولید خودرو در کشور 
اس��ت.عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران ادامه 
داد: طبق برنام��ه اعالمی ایران خودرو در س��ال جاری 
حدود 600 هزار دس��تگاه، س��ایپا 650 هزار دستگاه و 
باقی خودروس��ازان  نیز حدود 50 هزار دستگاه خودرو 

تولید خواهند کرد.

 سال 92 از بحرانی ترين 

سال های صنعت سنگ بود
رییس انجم��ن همگن س��نگ خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفه��ان س��ال 92 را یک��ی از بحرانی 
ترین س��ال ها برای صنعت سنگ کش��ور دانست.رضا 
احم��دی در این خص��وص تش��ریح ک��رد: تکنولوژی 
 پایین این صنعت در کش��ور نس��بت به دنی��ا و افزایش

 هزینه های تولید باعث ش��د در سال 92 صنعت سنگ 
شرایط س��ختی را پش��ت س��ر بگذارد. وی عنوان کرد: 
واحدهایی هم که تکنولوژی مناسب و صادرات داشتند، 
به دلیل تحریم ها به عرضه محصوالت در داخل کش��ور 
رو آوردند که این مساله باعث ش��د عرضه در برابر تقاضا 
در داخل زیاد ش��ود و قیمت محصوالت سنگ بشکند، 
وب��ا افزای��ش مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده و حامل های 
 انرژی بسیاری از س��نگبری ها در معرض تعطیلی قرار

 بگیرند. 

اگر نزديک 50 هزار 
میلیارد تومان از 

بانک مرکزی پول 
جديدی بیاوريم، 
موجب تورم شده 
و همان قشرهای 
کم درآمد قدرت 

خريدشان
 پايین می آيد

به گفته مسووالن شهر اصفهان طرح پیاده راه شدن چهارباغ عباسي همزمان با شروع عملیات  گروه 
ايستگاه هاي مترو امام حسین )ع( و انقالب اجرايي مي شود تا اين محور به يک موزه زنده تبديل جامعه 

گردد.
چهارباغ عباسی يکی از خیابان های تاريخی شهر اصفهان است به طوري که اين خیابان قدمت حدود 500 ساله دارد 
بنا به گفته مورخان منظره چهارباغ و مدرسه چهارباغ در اوايل دوره قاجار اوژن فالندندو بخش چهارباغ عباسی و 
 چهارباغ باال در عصر شاه عباس يکم طراحی شده و تاريخ تقريبی ساخت آن به سال 1000 هجری قمری )1591 میالدی( بر

می گردد. 
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یادداشت

3 
یادداشت

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

دادنامه
پرونده  شماره   9209970350501146 دادنامه  2256شماره 
9209980350500111 شماره بایگانی 920119 خواهان آقای محمد 
رضا افشار نیا با وکالت آقای بهزاد ایزدی به نشانی اصفهان فلکه 
عسگری  تجاری  مجتمع  آباد  حسین  خ  نبش  وحید  خ  ابتدای  ارتش 
ط2واحد7 خواندگان1- آقای امیر حسینی آقای جالل حسینی همگی 
به نشانی مجهول االمکان 3-آقای علیرضا سراجی به نشانی کرج خ 
قزوین نرسیده به میدان شهدا خ فروغی پ77 درب طوسی جنب مغازه 
4-آقای علی خاکی بختیاروند به نشانی فوالد شهر – محله B2 بلوک 
1 پالک 314 خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص دعوی 
آقای محمد رضا افشار نیا به طرفیت آقایان امیر و جالل حسینی و 
از پرداخت هزینه  علیرضا سراجی و علی خاکی به خواسته اعسار 
به  دولت  ریال)هزینه   7/500/000/000 مبلغ  مطالبه  دعوی  دادرسی 
مبلغ 150/000/000 ریال می باشدبا توجه به موادی شهادت شهود 
 504 ماده  به  مستندا  و  تشخیص  موجه  را  دادگاه خواسته خواهان 
هزینه  به  نسبت  اعسار خواهان  به  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون 
ظرف  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  را  الذکر  فوق  دادرسی 
نظر  تجدید  های  دادگاه  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 
استان اصفهان میباشد –م الف 198 – رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

اجرائیه

2258 شماره پرونده:9209980350300814شماره بایگانی: 920814 
اجرایی  درخواست  بموجب   9310420350300012 اجرائیه:  شماره 
غیابی  دادنامه  شماره  و   9210090350303626 شماره  به  حکم 
جباری  اصغر  آقای  علیه  محکوم   9209970350301352 مربوطه 
به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  حسین  فرزند  دیزیچه 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت 
2050000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیر کرد ار 
تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم 
خ مسجد  اصفهان  نشانی  به  فرزند مصطفی  قلتشاهی  علی  آقای  له 
پرداخت  و   83 بازارچه پ  سادات جنب   – آقا  علیقلی  بازارچه  سید 
مبلغ 5000000 ریال بابت حق االجرایی دولت در حق صندوق دولت 
مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم اله / محکوم علیه خانم 
روبروی  نیکبخت  خ  اصفهان  نشانی  به  اصغر  فرزند  فتحی  مهسا 
علیه  . محکوم    36 واحد  طبقه سوم   5 ماکان  دادگستری ساختمان 
اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس   -1 اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  موظف 
مدت 10 روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند کهه اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مدت 10 روز جمع دارایی خود را به قسمت 
ظرف  هرگاه  نماید  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر   . کند  تسلیم  اجرا 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
اموال  پرداخت  در  فرار  برای  اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم 
بدهید  خود  دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد .4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آیین 
اجرای محکومیت ها ی مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمایید- م 
 الف 193 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان 

اجرائیه
بایگانی:  9209980350300812شماره  پرونده:  شماره   2257
920812 شماره اجرائیه: 9310420350300013 بموجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9210090350303627 شماره  به  حکم  اجرایی 
یداله  آقای  علیه  محکوم   9209970350301350 مربوطه  غیابی 
جباری دیزیچه  فرزند حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیر کرد از 
تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم 
خ مسجد  اصفهان  نشانی  به  فرزند مصطفی  قلتشاهی  علی  آقای  له 
پرداخت  و   83 بازارچه پ  سادات جنب   – آقا  علیقلی  بازارچه  سید 
مبلغ 5000000 ریال بابت حق االجرایی دولتی در حق صندوق دولت 
ابالغ  از  پس   -1 اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  موظف  علیه  .محکوم 
اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند کهه اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت 10 روز جمع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند . اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
پرداخت  در  فرار  برای  اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای 
خود  دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود  اموال 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد .4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آیین 
اجرای محکومیت ها ی مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمایید- م 
الف 192 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان

اجرائیه
2262 شماره پرونده: 9209980350500885شماره بایگانی: 920918 
اجرایی  درخواست  بموجب   9310420350500002 اجرائیه:  شماره 
حکم غیابی مربوط به دادنامه 9209970350501862محکوم علیهما 
االمکان 2-حسن شادی  به نشانی مجهمل  پناه  احمد رضا داور   -1
1-پرداخت  به  متضامنا  محکومند  المکان  مجهول  نشانی  به  ناوجی 
مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/891/000 
هر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارات  و  دادرسی  هزینه  ریال 
یک از چکها)3فقره چک 30 میلیون ریالی به تاریخ های 91/10/18 و 
91/11/18 و 91/12/18 (لغایت اجرای احکام در حق محکوم له حسن 
شاه علی فرزند مهدی به نشانی خ عبد الرزاق بلور و شیشه اصفهان 
2- پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 

دولت محکوم علیه موظف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند کهه اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت 10 روز جمع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند . اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
پرداخت  در  فرار  برای  اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای 
خود  دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود  اموال 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد .4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آیین 
اجرای محکومیت ها ی مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمایید- م 
الف 197 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان 
اجرائیه

2259 شماره پرونده: 9209980350300782شماره بایگانی شعبه : 
920782 شماره اجرائیه: 9310420350300007 بموجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9210090350303644 شماره  به  حکم  اجرایی 

غیابی مربوطه 9209970350301540 محکوم علیه آقای حمید سلیمی 
اشیانی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 420/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 8/300/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیر کرد ار تاریخ سر 
رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم له آقای اکبر 
نیازی ها  فرزند اسداله به نشانی اصفهان بازار نجار ها سرای سنگ 
االجرایی  بابت حق  ریال   21/000/000 مبلغ  پرداخت  4و  پ  تراشها 
قانونی  مقام  قائم  نماینده  مشخصات  دولت  صندوق  حق  در  دولت 
محکوم له / محکوم الیه آقای مسعود عمرانی فرزند محسن به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا طبقه 3 
1- پس  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه موظف  . محکوم   5 واحد 
از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند کهه اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت 10 روز جمع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند . اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقعاز دازایی خود بدهید 
به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد .4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آیین 
اجرای محکومیت ها ی مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمایید- م 
الف 194 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان 

اخطار اجرایی
2265 شماره: 37/92 به موجب رأی غیابی  شماره 734 تاریخ 92/5/31 
شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی نوید به نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
فقره   3 مبلغ  مانده  باقی  ریال   20/101/095 مبلغ  پرداخت  به:  است 
فاکتور فروش دارو بابت اصل خواسته و مبلغ 134/000 ریال بابت 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارات  دادرسی  هزینه 
92/1/19 لغایت زمان اجزای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له شرکت  بهرسان 
دارو به مدیریت عاملی مهندس فرهاد پور با وکالت حسین محمدیان 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق 
طبقه اول واحد1 و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجراء 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:344 شورای حل اختالف شعبه نهم 

حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

2263 شماره: 880/92 به موجب رأی شماره 1054 تاریخ 92/10/21 
یافته  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  حوزه 22 شورای حل 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  به  نژاد  صلح  رضا  علیه  محکوم  است 
و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به:  است  محکوم  المکان 
انتقال رسمی سند موتور سیکلت شهاب 125 سی سی مدل 1382 
  8223213/SM AP19555 شماره شاسی  موتور  آبی شماره  رنگ 
بابت  ریال  هزار  چهار  و  یکصد  پرداخت  همچنین  خواهان  حق  در 
اسد  له  محکوم  حق  در  گردد  می  اعالم  و  صادر  دادرسی  هزینه 
گلستان  بست  بن  افالکی  کوچه  کنگاز  خ جی  نشانی  به  اله سهرابی 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  حق  عشر  نیم  ضمنا   27 پ 
مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم  به بدهد  برای پرداخت محکوم 

را  که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و 
مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر 
ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع 
 صریحًا اعالم نماید. م الف:346 شورای حل اختالف شعبه 22 حقوقی

 اصفهان 

ابالغ 
ابالغیه:  شماره   .9209980350401380 پرونده:  شماره   2260
خواهان  پرونده921398  بایگانی  شماره   .9310100350400055
روح اله رضایی دینانی  دادخواستی به طرفیت خوانده افشین شمس 
شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  هرندی 
عمومی  دادگاه  چهارم  به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان 

)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
که  گردیده  ثبت   92099803500401380 کالسه  به  و  ارجاع   308
وقت رسیدگی آن 1393/02/31 و ساعت 08/00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز  
ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشارمحلی آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نماید و در وقت مقرر  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
باال جهت رسیدگی حاضر گردد . م الف195 مدیر دفتر شعبه چهارم 

حقوقی اصفهان  
ابالغ رأی

پرونده:  شماره   .9109970350500271 دادنامه:  شماره   2261
خواهان:   .900913 شعبه:  بایگانی  شماره   .9009980350500855
بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری با وکالت آقای محمد فانی 
خوانده  دوم  طبقه  وکال  ساختمان  غربی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به 
گان 1-آقای سید مصطفی حسینی به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
باقر عطایی پروانه 3-آقای مهدی سجانی پور به نشانی اصفهان بر 
آن شمالی روستای جور خواسته مطالبه طلب گردشکار دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .رای 
دادگاه در خصوص دادخواست بانک ملت به طرفیت آقایان 1-باقر 

عطائی 2- سید مصطفی حسینی 3- مهدی سبحانی پور به خواسته 
به شماره های  فقره سفته  مبلغ 60/000/000 ریال وجه دو  مطالبه 
826104 و 987424 به انضمام هزینه های دادرسی و واخواست و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستی 
حضور  عدم  به  عنایت  با  و  است  خواندگان  ذمه  اشتغال  مبین  که 
دعوی  دادگاه  آنان  ذمه  برائت  مبین  دفاعی  ایراد  عدم  و  خواندگان 
 519 و   198 مواد  به  مستندا  و  تلقی  بر صحت  محمول  را  خواهان 
آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 60/000/000 
هزینه  بابت  ریال   1/261/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  ریالبه 
دادرسی و مبلغ 2/160/000ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

حکم  اجرای  لغایت  داد  قرار  طبق  تادیه  تاخیر  خسارات  همچنین  و 
صادره  .رای  نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  واخواست  هزینه 
اعتراض  قابل  این دادگاه  ابالغ در  از  غیابی و ظرف بیست روزپس 
حقوقی عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  رئیس   .196 الف  م  باشد   می 

 اصفهان  

ابالغ رأی
فاطمی طباطبایی  دادنامه: 92-1921. خواهان: فرشته  2264 شماره 
آدرس اصفهان مرداویج استقالل جنوبی کوچه 6 وکیل آقایان سید 
خ  نبش  وحید  خ  اصفهان  آدرس  به  بختیار  امیر  زاده  هاشم  محمد 
حسین آباد ساختمان عسگری ط اول واحد 8 خوانده شرکت رایان 

بهنود سپاهان  آدرس اصفهان چهار باغ باال کوچه دیوان بیگی پالک 
18 2-رضا احمدی بروجنی به آدرس مجهول امکان  خواسته حکم 
به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام 
ختم  پرونده  محتویات  به  عناین  با  شورا  گردشکار  دادرسی  هزینه 
در  نماید  می  رای  مبادرت بصدور  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی خانم فرشته فاطمی طباطبایی به طرفیت 1-شرکت 
مبلغ  مطالبه  بروجنی خواسته  احمدی  بهنود سپاهان 2-رضا  رایان 
 195336 های  شماره  به  /سفته  چک  یک  وجه  ریال  میلیون  پنجاه 
به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به 
محتویات پرونده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
جلسه حضور  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  خوانده/خواندگان 
در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته 
دعوی  لذا  اند  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام 
310و313و307و315  موتد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه 
بر محکومیت  آ.د.م حکم  قانون  تجارت 198و515و519و522  قانون 
خوانده یه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته صد 
و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تناریخ سررسید چک/تقویم دادخواست 92/9/10 تا تاریخ اجرای 
غیابی  رای صادره  نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر  حق  در  حکم 
ظرف  و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز   20 ظرف  و 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد –م الف 343 قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف

  اصفهان                                                                       
آگهی تحدید حدود عمومی

2267نوبت اول سال 1393 اداره ثبت اسناد و امالک میمه پیرو آگهی 
امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  و  قبلی  نوبتی  های 
تحدید حدود قسمتی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی 

می نماید :
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

غیره ششدانگ  و  رمضانعلی  فرزند  اسماعیلی  مرتضی  آقای   838  
قطعه زمین مزروعی هفت قفیزی دشت لتیان

قطعه  غیره ششدانگ  و  آقا  حاجی  فرزند  زمانی  زهرا  خانم   5487  
زمین مزروعی دشت پشت رباط )در روز شنبه 1393/02/20(

5539 آقای بهروز طاهری فرزند علی محمد و غیره ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی دشت خندق به مساحت 463/90 متر مربع 

یک  غیره ششدانگ  و  محمد  علی  فرزند  طاهری  بهروز  آقای   5813
درب باغ موستان در دشت بلقادی به مساحت 1464 متر مربع 

7445 خانم مژگان طاهری فرزند علی محمد و غیره ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی دشت شاه غیاث به مساحت 591/12 متر مربع )در 
از شماره 11 اصلی  روز یکشنبه 1393/02/21( شماره های فرعی 

واقعات در وزوان 

1658 آقای خسرو فتحی چقاده فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی دشت باغستان به مساحت تقریبی 245 متر مربع 

2529 آقای علیرضا بید هندی فرزند احمد و غیره ششدانگ یکباب 
خانه در کوی دهنو ) در روز دوشنبه 1393/02/22( 

 10284 آقای عباسعلی الزمی فرزند میرزا آقا ششدانگ قطعه زمین 
محل شارع متروکه در خیابان امام به مساحت 32 متر مربع 

10352 آقای رمضانعلی یونسی فرزند میرزا حسین ششدانگ محل 
یکباب بوم کن مخروبه در صحاری رباط آغا کمال به مساحت 200 
متر مربع )در روز چهار شنبه 1393/02/24( شماره های فرعی از 

شماره 26 اصلی واقعات در ونداده 
1194 آقای داود صنیعی فرزند علی اصغر و غیره ششدانگ یک باب 

خانه در کوی گلزار به مساحت 592/65 متر مربع 
2218 آقای غالمحسین فرزانه فرزند محمد و غیره ششدانگ یک باب 
خانه در ده ونداده به مساحت 344/16 متر مربع )در روز پنجشنبه 

) 1393/02/25
زمین  قطعه  ششدانگ  حسن  فرزند  کردار  خوب  محمد  آقای   2403

محصور دشت جوی درازیان به مساحت 471/40 متر مربع 
باب  یک  ششدانگ  حسن  فرزند  میرزائیان  رضا  غالم  آقای   4040
خانه در کوی قرچقه به مساحت 241/50 متر مربع ) در روز شنبه 

 )1393/02/27
شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات در زیاد آباد 

110 آقای هدایت اله گرامی فرزند کریم آقا ششدانگ یک اصلی باب 
خانه در کوی پایین به مساحت تقریبی 584 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  پرویز  فرزند  یعقوبیان  حسین  آقای   1559
مزروعی دشت پشت حیاط به مساحت تقریبی 292 متر مربع ) در 
از شماره 35 اصلی  یکشنبه 1393/02/28( شماره های فرعی  روز 

واقعات در ازان 
یلدا عرب فرزند مصطفی ششدانگ قطعه زمین مزروعی  676 خانم 

پنج قفیزی چاله خندق 
677 آقای حسین یوسفیان فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی چهار قفیزی چاله خندق 
680 آقای اصغر عرب فرزند اسفندیار و غیره ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی ده قفیزی چاله خندق ) در روز دوشنبه 1393/02/29(
 1084 آقای علیرضا علی اکبری فرزند اسکندر ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی دشت پاماهور 

1358 آقای رجبعلی ارشادی فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ سه  
قطعه زمین مزروعی مشهور هفت قفیزی پاماهور 

3951 آقای مهدی اقدامی فرزند حسین و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی دشت پاماهور )در روز سه شنبه 1393/02/30(

 4270 آقای علیرضا عبدلی فرزند مرتضی و غیره ششدانگ یک باب 
خانه در ده ازان به مساحت 322/53 متر مربع 

قطعه  ششدانگ  غیره  و  عزیزاله  فرزند  سالمی  موسی  آقای   4752
زمین محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 165/13 متر مربع 

4862 آقای ایمان علی جانی فرزند احمد رضا ششدانگ قطعه زمین 
شنبه  چهار  روز  در   ( مربع  75متر  مساحت  به  کهنه  باغ  کوی  در 

 )1393/02/31

زمین  قطعه  ششدانگ  عزیزاله  فرزند  سالمی  علیرضا  4863آقای 
محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 110/60 متر مربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  عباسعلی  فرزند  جدائی  محرم  آقای   4864
محصور در ده ازان به مساحت 297/22 متر مربع 

باب  یک  غیره ششدانگ  و  محمد  فرزند  عربزاده  آقای حسن   4872
خانه در کوی باغ کهنه به مساحت 191/76 متر مربع )در روز پنج 
شنبه 1393/03/01(شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در 

قریه خسروآباد 
184 آقای زبع هنری مرثیه فرزند علی و غیره ششدانگ یک باب خانه 

در کوی پشت قلعه به مساحت 146 متر مربع 
غیره  و  حسن  فرزند  مقدم  اکبر  اکبرعلی  علی  آقای   961
متر  1021 مساحت  به  باال  کوی  در  خانه  باب  یک   ششدانگ 

 مربع 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  اصفهان  استان  مخابرات  شرکت   974
مفروزی از شماره 67 فرعی به مساحت 320 متر مربع  شماره های 

فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 

658 آقای روح اله مرادی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین محصور 
در کوی پشت قلعه به مساحت 859/76 متر مربع 

باب  یک  ششدانگ  غیره  و  فرزنداسداله  جباری  علیرضا  آقای   680
خانه در ده حسن رباط به مساحت 2472/40 متر مربع 

779 شمس اله مجیدی فرزند نوراله و غیره ششدانگ یک باب خانه 
در ده حسن رباط به مساحت 521/74 متر مربع ) در روز یکشنبه 

)1393/03/04
شماره فرعی از شماره 70 اصلی واقع در حسن رباط علیا 

76 آقای فضل اله مرادی فرزند محمد ششدانگ یک درب باغ موستان 
دوشنبه  روز  در   ( مربع  متر   1346/30 مساحت  به  ها  وعر  دشت 
در  واقعات  اصلی   78 شماره  از  فرعی  های  شماره   )1393/03/05

لوشاب 
477 آقای محمد تقی فالح فرزند علی و غیره ششدانگ یک باب خانه 

در ده لوشاب به مساحت 653/13 متر مربع 
در  خانه  باب  یک  ششدانگ  اسداله  فرزند  گرامی  صالح  آقای   523
شنبه  چهار  روز  )در  مربع  متر   754/15 مساحت  به  لوشاب  ده 

 )1393/03/07
533 خانم پری امین فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 690/29 متر مربع 
در  خانه  باب  یک  ششدانگ  علی  فرزند  شبانی  حسن  آقای   544
شنبه  پنج  روز  )در  مربع  متر   1647/25 مساحت  به  لوشاب  ده 
1393/03/08(شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی 

بید علیا 

198 آقای احمد کریمی فرزند مسلم ششدانگ قطعه زمین محصور دو 
جریب و نیمی کوی باغ طاهر 

321 آقای بهروز قمری نژاد فرزند ناصر ششدانگ یک باب خانه جنب 
حمام به مساحت 470 مترمربع  

346 آقای ابراهیم کریمی فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه در کوی 
باغ طاهر به مساحت 621/83 متر مربع) در روز شنبه 1393/03/10(

369 آقای ابراهیم زارعی فرزند علی محمد و غیره ششدانگ یک باب 
خانه در کوی امام علی به مساحت 989/80 متر مربع 

باب  یک  ششدانگ  غیره  و  خیراله  فرزند  کریمی  محمد  آقای   384
) در روز یکشنبه  به مساحت 520 متر مربع  بید علیا  خانه در الی 
1393/03/11(شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه 

بلند الی بید 
225 آقای رضا توکلی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه در کوی 

قلعه بلند به مساحت 489/70 متر مربع 
باب  یک  ششدانگ  ابوالقاسم  فرزند  کریمی  محبوبه  خانم   234
)در روز دوشنبه  مربع  متر  به مساحت 580/30  بلند  قلعه  در  خانه 
در  واقعات  اصلی   110 شماره  از  فرعی  های  1393/03/12(شماره 

موته 
277 آقای قدرت اله سقائیان فرزند رحمت اله ششدانگ یک باب خانه 

در موته به مساحت 1159/90 متر مربع 
430 آقای مجید توکلی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در 

موته به مساحت 534 متر مربع 
436 آقای عطا هادی فرزند کریم ششدانگ یکباب خانه در ده موته 

به مساحت 1192/24 متر مربع ) در روز سه شنبه 1393/03/13 (
455 آقای مجید سقائیان فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب خانه در 

ده موته به مساحت 541/69 متر مربع 
464 آقای مجید توکلی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه درده موته 

به مساحت 745/20 متر مربع 
باب خانه در ده  آقای وحید توکلی فرزند محمد ششدانگ یک   465

موته به مساحت 600/43 متر مربع 
469 آقای علی هادی فرزند قاسمعلی و غیره ششدانگ یک باب خانه 

در ده موته به مساحت 345/67 متر مربع 
471 آقای مهدی سقائیان فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب خانه در 

ده موته به مساحت 554/42 متر مربع 
قطعه  ششدانگ  اله  قدرت  فرزند  سقائیان  مجید  آقای   472
متر  800/44 مساحت  به  موته  ده  در  محصور   زمین 

 مربع 
473 آقای جعفر سقائیان فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب خانه درده 
موته به مساحت 567/74 متر مربع ) در روز یکشنبه 1393/03/18( 

شماره  فرعی از شماره 151 اصلی واقع در مزرعه سرچشمه ونداده 
12 آقای محمد خوب کردار فرزند حسن و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی در مزرعه سرچشمه به مساحت 9997/24 متر مربع ) در 

روز دوشنبه 1393/03/19(
تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در 
محل شروع خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز مقرر در محل حضور 
به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نمایند ه قانونی آن 
ها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
 ملک آن ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد

 شد
مقرر حاضر  موقع  در  که  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات   
تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مقررات  مطابق  نبودند 
مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. م الف 1076 
تاریخ انتشار :1393/01/28  اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

آگهي فقدان سند مالكیت
برگ  دو  باارائه  فرزندحسین  موالئي  یداله  آقاي  اینکه  به  نظر 
مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که  استشهادمحلي 
مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع ازششدانگ پالک 4491 / 1 
واقع دربخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 11939  
نامبرده  اینک  صادرگردیده  نامبرده  بنام   132 دفتر   115 درصفحه 
باوکالت خانم شهنازسرحدي طبق وکالت نامه شماره 812 – 8 / 4 
/ 88 دفتر59 کیش درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است 
که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  که  شود  مي  آگهي 
نزد  مالکیت  اي نشده ویا مدعي وجود سند  اشاره  کرده که در آن 
این  انتشار  از  پس  روز  ده   مدت  بایست ظرف  مي  باشد  مي  خود 
اصل سند  ارائه  را ضمن  وادعاي خود  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهي 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
اداره  نشود  ارائه  مالکیت  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  نرسدویا 
ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
صورت  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  صورت  .در  کرد  خواهد 
ویک  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس 
مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن   نسخه 
وامالک اسناد  ثبت  رئیس   - محمدي  میر  گردد.   مي 

 شهرضا
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با »سبک زندگى 
زهرایى)س( « آشنا شوید

     برنام��ه ای ب��ا عن��وان » س��بک زندگ��ی زهرایی« در 
فرهنگسرای شهید همت ، وابسته به س��ازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
خاتون آبادی، مسئول فرهنگی فرهنگسرای همت گفت: 
این برنامه در قالب سخنرانی و جش��ن ، ویژه روز والدت 
حضرت زهرا )س( و روز مادر تهیه ش��ده و ویژه بانوان به 
صورت آزاد و رای��گان برگزار خواهد ش��د. وی افزود: این 
برنامه با س��خنرانی س��رکار خانم امیدی ، دانش آموخته 
حوزه و دانش��گاه و یکی از ش��ناخته ش��ده ترین واعظان 
مذهبی در میان بانوان اصفهانی همراه خواهد بود. گفتنی 
است؛ عالقمندان می توانند جهت شرکت در این مراسم 
در روز ۳۱ فروردین ماه و از س��اعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ ، به 
فرهنگسرای شهید همت ، واقع در خیابان سجاد، خیابان 

شهید خلیلی مراجعه نمایند. 

فراخوان اولين همایش 
کارگاهى نقاشى خط

مدیر خانه خط حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: اولین 
همای��ش کارگاهی نقاش��ی خط ب��ا عنوان » هن��ر برای 
 زندگی« به مناسبت روز هنر انقالب اسالمی توسط کانون 
آفرینش های نقاش��ی خط حوزه هنری اس��تان اصفهان 
برگزار می شود.محسن س��لیمانی با اعالم این خبر اظهار 
داش��ت: این همایش با هدف ترویج فرهنگ غنی و اصیل 
ایران اس��المی در دو مرحل��ه انجام می گیرد.س��لیمانی 
گفت: مت��ن فراخوان ای��ن همایش و ش��رایط حضور در 
 آن در س��ایت ح��وزه هنری اس��تان اصفهان ب��ه آدرس

 www.artesfahan.ir موجود اس��ت و عالقه مندان 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر از چگونگی حضور در این 
همایش می توانند با ش��ماره تلف��ن ۰۳۱۱-۶۶24۳۰۰ 

تماس حاصل کنند.

کمدی چارلى چاپلين هم 
مفاهيم انسانى داشت

مه��دی فقیه درخص��وص علت حضور کمرن��گ خود در 
تلویزیون گف��ت: فیلمنامه برای من خیلی مهم اس��ت و 
اینکه باید در هر ژانری کار کنم در حالی که فقط افتادیم 
روی دور کمدی؛ بابا کمدی چارل��ی چاپلین هم مفاهیم 
انسانی داش��ت!این بازیگر پیشکسوت با اش��اره به اینکه 
بیشتر کارهای او در حوزه دفاع مقدس بوده است، گفت: 
ما باید در هر ژانری کار کنیم و بیشتر از همه چیز مفاهیم 
انس��انی را به مخاطب القاء کنیم. اگر حیطه ی اس��الم را 
ببینیم، متوجه می ش��ویم که چقدر مسائل انسانی داریم 
که می توانیم به مردم خودمان نشان دهیم، ولی متأسفانه 

به سراغشان نمی رویم و فقط روی دور کمدی افتاده ایم.

نوزادان زیر یک سال هيچ چيزی 
را فراموش نمى کنند

نتایج تحقی��ق جدیدی نش��ان می دهد 
ن��وزادان و خردس��االن زی��ر یک س��ال 
می توانند حتی کس��انی را که فقط یکبار 
در زندگ��ی خود دیده اند به ی��اد بیاورند، 
 البت��ه ای��ن ی��ادآوری از نوع خ��ودآگاه

 نیست.
پرستار خوش مشرب و خنده رویی برای 
تزریق نوزاد ۶ ماهه وارد اتاق می شود و کودک با دیدن او بی درنگ لبانش را 
جمع می کند و حالت گریه به خود می گیرد. پرستار خطاب به مادر کودک 
می گوید: »متاسفم. بچه شما از دفعه آخری که واکسن او را تزریق کردم 

مرا به یاد می آورد.«
احتماال مادر حرف پرس��تار را ج��دی نمی گیرد، چرا که مطمئن اس��ت 
ن��وزادش نمی توان��د چیزی را ک��ه مربوط ب��ه دو ماه پیش اس��ت به یاد 
بیاورد، خصوصا کس��ی را که فقط ی��ک بار صورتش را دی��ده و آن دیدار 
هم با خاط��ره تزریقی دردناک همراه بوده باش��د. ام��ا تحقیقات جدید، 
 طرز فکر م��ادران در م��ورد حافظه کودکان به ش��دت تح��ت تاثیر قرار 

خواهد داد.

ژن تشدیدکننده آلزایمر در زنان
پزشکان در یک مطالعه جدید نوعی ژن 
خاص را شناسایی کرده اند که احتمال 
ابتال به آلزایمر را در زنان بیش از مردان 

افزایش می دهد.
به گفت��ه ای��ن پزش��کان،  هرچند ژن 
مزبور در مردان و زنان مش��ترک است 
اما در زن��ان فعال ت��ر ب��وده و احتمال 
ابتال به آلزایمر را در آنان بیش��تر باال می برد. پزش��کان در این بررسی 
دریافتند در زنان مس��نی که وضعیت جس��می س��الم دارند و دارای 
ژن APoE4 هس��تند، ۸۱ درص��د بیش��تر احتمال دارد ب��ه آلزایمر 
یا س��ایر اختالالت ذهنی مبتال ش��وند اما از س��وی دیگ��ر در مردان 
 مس��نی که ای��ن ژن را دارند خط��ر ابتال به بیم��اری آلزایم��ر ناچیز

 است.

تيم ملى تنيس روي ميز ميهمان 
اصفهان 

اردوی تیم ملی نونهاالن پس��ر کشور در رش��ته تنیس روي میز از تاریخ 
یکشنبه  ۳۱ فروردین ماه س��ال جاري به میزبانی اصفهان  و به مدت یک 

هفته در خانه تنیس روی میز برگزار می شود.
در ای��ن اردو آریا امیری )کردس��تان(، رادی��ن خیام )اصفه��ان(، مازیار 
شماس��ایی )همدان(، میالد عابدینیان )اصفهان(، آریان امیری حسینی 
)کردس��تان(، محمدرضا خورش��یدی )مازندران(، علیرض��ا بابادی وند 
)خوزستان(، کیارش زین العابدین )قزوین(، نوید شمس ) البرز(، مرتضی 
ایمانی )اصفهان( و رامین طغرلیان )اصفهان( به عنوان دعوت شدگان از 
س��وي فدراس��یون تنیس روي میز زیر نظر صمد تدبیری مربی تیم ملي 

تمرین خواهند کرد.

جدیدترین رده بندي جودوکاران
فدراسیون جودو در پی برگزاری مسابقات مختلف جدیدترین رده بندی 

بهترینهای جودو ایران در اوزان مختلف را معرفی کرد.
این رتبه بن��دی برگرفت��ه از قوانین فدراس��یون جهانی برای تش��کیل 
رنکینگ و فقط در رده سنی بزرگساالن و حضور جودوکاران در مسابقات 
 قهرمانی کش��ور،مدعیان تیم مل��ی و تور جودو مدنظر قرار گرفته ش��ده 

است.
در لیگ برتر به ازاي هر پیروزي جودوکاران 2۰ امتیاز و در لیگ دس��ته 
اول ۱۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت،مس��ابقات قهرماني کش��ور بیشترین 
امتیاز را دارد ک��ه مقام اول 2۰۰ ، مقام دوم ۱5۰ و مقام س��وم ۸۰ امتیاز 

خواهد داشت.

بازدید از اماکن ورزشى چادگان
اعضای ش��ورای فنی دفتر فنی اس��تانداری اصفهان از اماکن ورزش��ی و 

پروژههای نیمه تمام شهرستان چادگان بازدید کردند.
ش��ورای فنی اس��تانداری اصفهان در این بازدید به بررسی علل توقف در 
ساخت پروژه تنها استخر سرپوش��یده چادگان پرداختند و از نزدیک این 
اماکن را بازدید کردند. در حاشیه این بازدید روح اهلل کاظمی رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان چادگان در اینباره گفت:پروژه استخر چادگان 
از مصوبات س��ال ۸۸ تملک دارایی های اس��تان تاکنون به دلیل کمبود 

اعتبارات نیمه کاره رها شده است.
وی در خص��وص تامین اعتبار اف��زود:راه کارهایی جه��ت ورود به بخش 
خصوصی پیش بین��ی گردیده ک��ه با توجه ب��ه نیاز مبلغ ی��ک میلیارد 
 توم��ان جهت راه ان��دازی اس��تخر نیمه کاره چ��ادگان اقدامات��ی انجام

 گرفته است

کمترین استقبال از بليت دیدار 
ایران برابر بوسنى 

در حالی که آخرین مرحله عرضه بلیت های جام جهانی برزیل آغاز شده 
است، دیدار ایران برابر بوس��نی کمترین اس��تقبال را در میان هواداران 

فوتبال داشته است.
دیدار بوس��نی و ایران در شهر س��الوادور هنوز با کمترین استقبال روبرو 
اس��ت. همچنین تعداد زیادی از بلیت های دیدار یونان و ساحل عاج در 
 ش��هر فورتالزا و دیدار نیجریه و بوس��نی در ش��هر کویابا به فروش نرفته

 است.

»جشن مادر آسمانى ها « برپا مى شود 
همزمان با والدت حضرت زهرا ) س(  فردا : 

عکس نوشت

ورزش پارکور
پارکور یک ورزش و 

هنر است ، هنر جا به 
جایى. بعنوان مثال یک 
فرد عادی وقتى به یک 
ارتفاع مى رسد دنبال 
پله برای پایين آمدن 

از آن مى گردد اما یک 
پارکور کار،از آن ارتفاع 

مى پرد.

تیم سپاهان با کسب نتیجه قاطع چهار بر صفر مقابل السد قطر 
امید خود را برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 

زنده نگه داشت.
به گ��زارش تارنمای ای اف س��ی، نیمه اول این دی��دار که در 
ورزشگاه فوالد شهر اصفهان برگزار شد، بدون گل پایان یافت، 
اما در نیمه دوم مهدی شریفی ابتدا در دقیقه 4۶ و بعد در دقیقه 
55 این دیدار دروازه السد را گشود. هشت دقیقه بعد بار دیگر 
سوکای برای سپاهان گلزنی کرد و گل خودی مدافع السد در 

وقت تلف شده شکست تیم میهمان را کامل کرد.
سپاهان که می دانست چیزی کمتر از پیروزی امید آنها را برای 
صعود به مرحله حذفی زنده نگه نم��ی دارد، دیدار خود را در 
گروه D با انرژی زیادی آغاز کرد و قهرمان س��ال 2۰۱۱ را به 
عقب راند.فوتبال سپاهان ایران سه شنبه شب در هفته پنجم 
لیگ قهرمانان آسیا و از گروه D در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
پذیرای السد قطر بود و در نهایت با درخشش »مهدی شریفی« 
به پیروزی 4 بر صفر دست یافت تا 7 امتیازی شود. السد قطر 

نیز 5 امتیازی باقی ماند.

آموته:گل های سپاهان ما را شوکه کرد
سرمربی تیم فوتبال الس��د قطر گفت: سرنوشت صعود تیم ها 
به بازی های پایانی کشیده شد و ما هنوز برای صعود به مرحله 

بعدی شانس داریم.
حسین آموته پس از شکس��ت تیمش مقابل سپاهان اصفهان 
در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی ضم��ن بیان مطلب 
فوق اظهار کرد: می دانستیم مقابل س��پاهان بازی سختی در 
پیش داریم زیرا بخش عمده ای از بازیکنان ما را بازیکنان جوان 
تشکیل داده و ابراهیم ماجد و لی، بازیکن کره ای ما به ترتیب 
پس از 7 ماه و یک هفته مصدومیت و بدون تمرین در این بازی 

به میدان رفتند.
وی ادامه داد: باخت س��نگین مقابل س��پاهان و دریافت این 

همه گل از تیم ایرانی، ما را شوکه کرد اما باید کاری کنیم که 
اشتباهات بس��یار بازیکنان خود را برای بازی بعدی، برطرف 

کنیم.

پس از پيروزی پرگل مقابل السد قطر
س��رمربی تیم فوتبال فوالد مبارک��ه پس از پی��روزی پرگل 
تیم��ش مقابل الس��د قط��ر از هفته پنج��م لی��گ قهرمانان 
باش��گاههای آس��یا گفت: بازیکنانم در این دیدار نشان دادند 
که از انگی��زه باالیی برخوردارن��د و به س��پاهان و هوادارانش 
عالق��ه دارند.وی اف��زود: س��ازماندهی خوب تی��م ما موجب 
ش��ده بود تا حریف از کار بیافتد و بازیکنان خ��ط میانی ما با 
 بازیسازی خوب خود توانس��تند برای مهاجمان موقعیت گل

 بوجود آورند.سرمربی کروات تیم فوتبال سپاهان اعتماد بنفس 
باالی بازیکنان تیمش را از دیگر عوامل پیروزی س��پاهان در 
این دیدار بیان کرد و گفت: سپاهان توانست ترکیب زیبایی از 
بازیکنان جوان و باتجربه را بوجود آورد و با حمایت تماشاگرانش 
به پرواز درآید و من امیدوارم این پ��رواز تا مرحله نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا ادامه یابد.
کرانچار ب��ا بیان اینک��ه این پی��روزی طراوت را به س��پاهان 

بازگردان��د، افزود: س��عی م��ی کنی��م از ش��رایط بوجود 
آمده آمادگی س��پاهان را ب��رای دیدار بع��دی افزایش 
دهی��م و تاجای��ی ک��ه ام��کان دارد از ای��ن ش��رایط 

به س��ود خود ب��رای صع��ود به مرحل��ه بعدی مس��ابقات 
اس��تفاده کنی��م .وی با اش��اره ب��ه اینک��ه هدف س��پاهان 

ب��ه صع��ود ب��ه مرحل��ه بع��دی مس��ابقات و راهیابی 
قهرمان��ان لی��گ  نهای��ی  نیم��ه   مرحل��ه 

 باشگاه های آسیا می باشد، اظهار کرد: مطمئن 
هستم که بازیکنا ما را از دس��ت یابی به این هدف 

مایوس نمی کنند.
س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان درباره 
پی��روزی پ��رگل تیم��ش درای��ن 

دی��دار گفت: م��ا به پی��روزی در 
دراین دیدار نیاز داش��تیم   و 

پی��ش از ب��ازی ب��ا  جلس��ه ای ک��ه 
داش��تم به آنها توصیه بازیکن��ان خ��ود 

کردم باید ابتدا به پیروزی سپس به 
تفاضل گل زده بیش��تر فکر 
هفته کنند زیرا در شرایطی که در 

ها پایانی مرحله گروهی امتیاز تیم 
برابر شود ، تفاضل گل می تواند به ما 

کمک کند.
ای��ن تی��م برای وی درباره وضعیت ملی پوش��ان 

اردوی  در  آم��اده س��ازی ش��رکت 

تیم ملی نیز گفت: همانگونه که مس��ووالن بلند پایه باش��گاه 
س��پاهان اعالم کردند تا لحظه آخر حضور س��پاهان در لیگ 
قهرمانان باش��گاههای آس��یا، این تی��م بازیکنان م��ورد نیاز 
خود را در اختیار تیم ملی ق��رار نخواه��د داد.کرانچار افزود: 

برنام��هاز س��ه ماه قبل نیز هش��دار دادم   ک��ه 
اگر بازیکنان  تیم ملی غلط است زیرا 
مل��ی ق��رار اصلی در اختیار تیم 

ای��ران در گیرن��د نماین��دگان 
س��یا لیگ قهرمانان باشگاههای  ضعی��ف آ

می شوند.
در  داد:  ادام��ه  ی��ن وی  ا
آسیا و خصوص کنفدراسیون فوتبال 
) فیفا ( فدراسیون بین المللی فوتبال 

وضعیت 
را مشخص 

ه  د س��ت ک��ر ا
گرفت��ن  ن و  یکن��ا ز با

از سوی تیم ملی اصلی تیم ها 
از  قوانین فوتبال آسیا و تخطی 

می باشد .فیف��ا 
فوتب��ال  تی��م  س��رمربی 

ن  ها اف��زود: باش��گاه ه��ا در سپا
های��ی  فیف��ا مش��خص کرده ک��ه تاری��خ 

ن است موظفند  یکن��ا ز خ��ود را در اختیار با
متاس��فانه اردوی قراردهند اما تیم های ملی 
ر تیم ملی ایران  روزه��ای فیف��ا قرار د

ندارد و برخالف قوانین بین 
المللی فوتبال است.

امس�ال ه�م طب�ق چندی�ن س�ال گذش�ته کنگ�ره 
مل�ى فاطم�ه شناس�ى در اصفه�ان برگزارمى ش�ود. 
جش�ن آغ�از ب�ه کار ای�ن کنگ�ره ک�ه ب�ه چهارمين 
 دوره خ�ود رس�يده اس�ت، ب�ا هم�کاری ش�رکت 
نمایشگاه های بين المللى اس�تان، صدا و سيمای مرکز 
اصفهان و مؤسس�ه امام مبين فردا ) 29 فروردین ماه (
در آستانه والدت این بانوی مکرم اسالم و همزمان با روز 
گراميداش�ت  مقام مادر با عنوان سبک زندگى فاطمى 
برگزار خواهد شد. در این خصوص مصاحبه ای با حجت 
االس�الم حميدرضا ص�ادق زاده دبير ای�ن کنگره ملى 

ترتيب دادیم که در ادامه مى خوانيد: 
درخصوص سه دوره گذشته این کنگره توضیحاتی بفرمایید. 

به فضل الهی و مدد خود حضرت زهرا سالم اهلل علیها طی سه 
سال گذش��ته با همکاری تعدادی از دس��تگاه ها و مؤسسات 
مردمی و حوزه علمیه اقدام به برگزاری کنگره کشوری و تا حد 
امکان بین المللی فاطمه شناسی با عناوین »دردانه هستی«، 
»بنت نبی« و »عفیفه عالم« کردیم که با استقبال بسیار خوبی 
از سوی اندیشمندان و علماء در سطح کشور روبرو شد و حتی 
در یکی از دوره ها از محققان خارج از کشور مقاالتی به دبیرخانه 

ارسال شد. در مجموع در این س��ه دوره بیش از25۰۰ مقاله از 
سراسرکشور و ۳۰ مقاله از خارج از کشور دریافت شد که نتیجه 
بهره مندی از اساتید حوزه و دانشگاه، مراجع عظام تقلید و علما 

معزز بوده است.
  امس�ال کنگره در دو نوبت و با رویکرده�ای متفاوتى 
 برگزار مى ش�ود. لطف�ًا ه�دف از این اق�دام را توضيح

 دهيد.  
در چند ماه گذش��ته با عنایت به مش��ورتی که با کارشناسان 
امر داش��تیم و با توجه به حجم زیاد اس��تقبال کننده عمومی 

و اندیش��مندان و نیز ب��ا هدف بهره مندی بیش��تر اس��اتید و 
متخصصین، جدایی نشس��ت تخصصی ارایه مقاالت از بخش 
عمومی بسیار ضروری احساس ش��د. بنابراین امسال تبلیغات 
اصل کنگره را زودتر آغاز کرده و زمان بیش��تری را به ارس��ال 
مقاالت اختصاص دادیم. به عالوه از آن جا که امس��ال رویکرد 
محوری کنگره، »سبک زندگی فاطمی« بوده سعی شده است 
فراخوان دریافت مقاالت از همان روز والدت حضرت زهرا آغاز 
شود. اختتامیه کنگره نیز با ایام آخر ذی الحجه که مصادف با روز 

خانواده و نزول آیات »هل اتی« است مصادف می شود. 

چه برنامه هایى در جشن آغاز به کار کنگره چهارم 
پيش بينى شده است؟

روز جمع��ه 29 فروردی��ن م��اه، در جش��ن ب��زرگ م��ادر 
 آس��مانی ها رس��ماً آغ��از ب��ه کار کنگ��ره را اع��الم خواهیم 

کرد.
 این جشن س��اعت 2۰ در محل سالن ش��یخ بهایی نمایشگاه 
های اس��تان برگزار خواهد ش��د که از همه زوج های جوان و 
 خانواده های عالقمند دعوت می ش��ود در این جش��ن حضور

 پیدا کنند. 

مراکز ورزشى ویژه
 در شهر ها راه اندازی شود

عضو انجمن حمایت از معلوالن آس��یب نخاعی اس��تان 
اصفهان گفت: مسئوالن امر باید درصدد راه اندازی مراکز 
و مجموعه های ورزش��ی وی��ژه معلوالن آس��یب نخاعی 
در سطح ش��هر  ها باش��ند و اعتبارات الزم نیز باید برای 

راه اندازی این مراکز اختصاص داده شود.
رضا عباس��ی با اش��اره به اینکه اس��تفاده از فعالیت های 
ورزش��ی یکی از نیاز های معلوالن آس��یب نخاعی تلقی 
می شود، اظهار کرد: چرا که درصد باالیی از این معلوالن 
توانایی های جس��مانی خود را به دلیل سانحه یا تصادف 

از دست داده اند.
وی ب��ا بی��ان اینکه معل��والن آس��یب نخاعی ب��ا انجام 
فعالیت های ورزش��ی می توانند درصدی از توانایی های 
جس��مانی و حرکتی خود را باز گردانند، اضافه کرد: این 
افراد با اس��تفاده از خدم��ات کار درمانی، توان بخش��ی و 
باز توانی می توانند تا حدودی بخشی از استقالل خود را به 
دست آورند و برای انجام امورات خود نیازمند استفاده از 

کمک های دیگران نباشند.
عضو انجمن حمایت از معلوالن آس��یب نخاعی اس��تان 
اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت های ورزشی اثرات مثبتی 
بر جسم، روح و روان معلوالن آسیب نخاعی دارد، تصریح 
کرد: ب��ا توجه به این موارد مس��ووالن ام��ر باید درصدد 
راه ان��دازی مراکز و مجموعه های ورزش��ی ویژه معلوالن 
آسیب نخاعی در سطح شهر  ها باشند و اعتبارات الزم نیز 

باید برای راه اندازی این مراکز اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه معلوالن و بیماران آس��یب نخاعی باید 
به صورت مستمر و مداوم از فعالیت های بدنی و ورزشی 
اس��تفاده کنند، ادامه داد: در حال حاض��ر در جامعه این 
ذهنیت وجود دارد که معلوالن آس��یب نخاعی به دلیل 

معلولیت توانایی انجام امورات شخصی خود را ندارند.
محمدی با اش��اره به اینکه معلولیت، محدودیت نیست 
و وجود معلولیت در بیماران آس��یب نخاعی نباید سبب 
ایجاد محدودیت برای آنها به منظور استفاده از خدمات 
و امکان��ات موجود در س��طح جامعه ش��ود، تاکید کرد: 
چنین ذهنیتی در سطح جامعه باید اصالح شود و مردم و 
مسئوالن باید بدانند که افراد معلول از توانایی های بسیار 

باالیی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه در ح��ال حاضر توانمندی های معلوالن 
آسیب نخاعی نا دیده گرفته شده است و این قشر از حضور 
در جامعه ب��رای انج��ام فعالیت ه��ای اجتماعی محروم 
ش��ده اند، افزود: مجلس و دولت باید ب��ا تصویب قوانین 
الزم از این افراد حمایت کنند تا ش��اهد حضور و فعالیت 
معلوالن در سطح جامعه باشیم.نکته قابل توجه و یادآوری 
لزوم حمایت از معلوالن آسیب نخاعی است چراکه فضای 
شهری برای تردد این شهروندان باید مناسب سازی شود .

آموته : گل های سپاهان ما را شوکه کرد
بازتاب پيروزی سپاهان در تارنمای کنفدراسيون فوتبال آسيا

کرانچار: بازیکنانم نشان دادند به سپاهان و هوادارانش عالقه دارند
س
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