
ابرهای اصفهان بارور می شوند 
شهادت حضرت 
امام محمد تقی 
)ع( را به عموم 
مسلمانان جهان 
تسلیت 
می گوییم 

ایجاد بارش مصنوعی از شمال تا مرکز ایران
 درآمد میلیاردی کارت خوان ها 

به کجا می رود  4
 50نفر به دلیل حمل مواد مخدر

3 به خانه خدا راه پیدا نکردند
لزوم بازچرخه آب 

در صنایع استان 4

 مچ اندازی ذوبی ها با
 آبی های پایتخت 

 باند جعل اسناد دولتی در 
چهارمحال بختیاری متالشی شد

فرسودگی شریان های شهری 
اصفهان، زنگ خطر حیات شهر

 میدان نقش جهان در مقابل 
آتش سوزی ایمن نیست!
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استاندار:غصه من از 
پروژه های نیمه تمام است

»اشک زاینده رود« در اصفهان کلید می خورد 
با عزم راسخ و توکل به خدا در مقابل زورگویی قدرت ها ایستادیم

راه اندازی کریدور شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اولویت دوم استان پس از آب

رهبر معظم  انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی:

3

5

3
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 محمدعلی نجفی درخواس��ت پروانه س��اخت فیلم جدیدش بانام »اش��ک زاینده رود« را به سازمان 
سینمایی ارائه کرده و با دریافت مجوز، این فیلم را در اصفهان جلوی دوربین می برد.

محمدعلی نجفی کارگردان قدیمی سینمای ایران پس از گذشت 9 سال دوری از عرصه فیلمسازی 
می خواهد به تازگی فیلمی را با عنوان »اشک زاینده رود« جلوی دوربین ببرد که درباره آخرین وضعیت 
این پروژه سینمایی گفت: چندی پیش نگارش فیلمنامه به پایان رسید و من به تازگی درخواست پروانه 

ساخت این فیلم را به سازمان سینمایی ارائه دادم و منتظر جواب آن ها هستم.

وی ادامه داد: اگر همه چیز به خوبی پیش برود و پروانه ساخت فیلم صادر شود، پاییز امسال و همزمان 
با فرارس��یدن ماه آبان، فیلم را کلید خواهم زد.کارگردان باسابقه س��ینمای ایران یادآور شد: تمامی 
لوکیشین های »اشک زاینده رود« در شهر اصفهان خواهد بود و این فیلم یک داستان عاشقانه را درگذر 
زمان روایت می کند.محمدعلی نجفی از سال ۱۳۸۴ تاکنون فیلمی را نساخته است و »زاگرس« آخرین 
فیلم او در سینمای ایران بود. او کارگردانی فیلم های »عش��ق طاهر«، »جنگ اطهر«، »لیله القدر«، 

»گزارش یک قتل«، »پرستار شب«، »افسانه شهر الجوردی«، »زمین آسمانی«...

 اصفهانی ها بیشترین انتشارات 
را در حوزه دفاع مقدس دارند

 آمار ثبت شده نشان می دهد انتش��ارات ستارگان درخشان در 
استان اصفهان از سال ۱۳90 تا شهریورماه سال جاری با به چاپ 
رساندن 66 عنوان اثر جدید، بیشترین کتاب های چاپ اول را در 

حوزه دفاع مقدس داشته است.
بر اساس اطالعات ثبت ش��ده در بانک اطالعات خانه کتاب، از 
س��ال ۱۳90 تاکنون ۴5۱ ناش��ر در حوزه دفاع مقدس کتاب 
منتشر کرده اند که از میان آن ها انتشارات سوره مهر در مدت سه 
سال و نیم گذش��ته 5۳7 عنوان کتاب را منتشر کرده است که 
59 عنوان اثر به چاپ اول رسیده و ۴7۸ عنوان اثر دیگر تجدید 
چاپی اند. این انتشارات 522 عنوان اثر  تألیفی و ۱5 کتاب ترجمه  

داشته است. نکته قابل تأمل در این آمار منتشرشده...
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

آگهی دعوت از مجمع عمومی نوبت اول

کانون بازنشستگان شرکت آب منطقه ای اصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضاء کانون صنفی بازنشستگان شرکت آب منطقه ای اصفهان دعوت میشود حسب 
مواد 10 ، 11و12 اساسنامه کانون در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که در مورخ 93/7/8 ساعت 11 

صبح در سالن اداره دوم واقع در خیابان آبشار اول تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان در سال 1392 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

3- تعیین خط مشی کلی کانون 
4- تعیین میزان حق عضویت ساالنه و تصویب تراز نامه 

5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 

  چاپ اول 



تحلیليادداشت

يککارشناسمسائلبینالملل:

ديدارروحانیوکامرونمیتواند
روابطتهران-لندنراواردمسیر

تازهایکند
یک تحلیلگر مس��ائل بین الملل بابیان این که لندن از جایگاه 
سیاسی و موقعیت برجسته ایران در منطقه آگاه است، گفت: 
انجام دیدار حجت االسالم والمس��لمین »حس��ن روحانی« و 
دیوید کامرون نخس��ت وزیر انگلیس می تواند روابط تهران - 

لندن را وارد مسیر تازه ای کند.
 »س��ید علی میرباقری« دیروز چهارش��نبه درب��اره احتمال 
دیدار روحانی و دیوی��د کامرون در نیویورک اظهار داش��ت: 
این دیدار در صورت انجام در حاشیه شصت و نهمین نشست 
 س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل مهم و تاریخی خواهد

 بود.
وی اف��زود: حتی اگر به نظر برس��د ک��ه این دی��دار به ظاهر 
نتایج��ی را در درنخواه��د داش��ت،ازنظر م��ن ب��رای 
 رواب��ط دو کش��ور بس��یار مه��م و تعیین کنن��ده خواه��د

 بود.
این استاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد: این اهمیت تنها به این 
دلیل نیست که برای اولین بار است که از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی ایران قرار اس��ت مقامات دو کش��ور در این سطح به 
رود رو با یکدیگر مذاکره و گفت وگ��و کنند بلکه به این دلیل 
اس��ت که پس از س��ال ها روابط تنش آلود غرب با جمهوری 
اس��المی ایران و به ویژه پ��س از تحریم های گس��ترده ای که 
علیه کشورمان وضع ش��ده اس��ت، انجام این دیدار می تواند 
 نش��ان دهنده افزایش جای��گاه و موقعیت ای��ران در منطقه

 باشد.
میرباق��ری خاطرنش��ان ک��رد: از س��وی دیگ��ر نش��ان 
می ده��د که انگلی��س به عنوان یک��ی از اعضای گ��روه 5+1 
و یک��ی از قدرت ه��ای جهان��ی وزن و جای��گاه سیاس��ی و 
 غیرقابل چشم پوش��ی ایران را در منطقه و جهان درک کرده 

است.
وی بابیان این که انجام دیدار رئیس جمهوری اسالمی ایران 
با نخست وزیر انگلیس، فضای مثبتی را که درنتیجه مذاکرات 
هسته ای و دیدارهای دوجانبه یک سال اخیر بین ایران و غرب 
ایجادشده، تقویت و تثبیت می کند، گفت: ازجمله نتایج این 
دیدار کاهش تیرگی روابط تهران و لندن است و سطح روابط 
دو کشور را که در سال های اخیر کاهش یافته بود، وارد مرحله 

تازه ای خواهد کرد.
روزنام��ه گاردی��ن نی��ز از برنام��ه دی��دار دیوی��د کامرون 
در  روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمین  و 
حاش��یه اجالس مجم��ع عمومی س��ازمان ملل خب��ر داد و 
نوش��ت که این مالقات نش��انه بهب��ود رواب��ط تهران-لندن 
 و باه��دف جل��ب حمای��ت ای��ران در مب��ارزه علی��ه داعش

 است.
این روزنامه دیدار مزبور را بلندپایه ترین دیدار از زمان انقالب 

اسالمی در ایران توصیف کرد.
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این برنامه حدود ساعت 1 بامداد چهارشنبه به وقت تهران با حضور حسن روحانی رییس جمهور 2
کش��ورمان در ش��بکه 'پی بی اس' برای انج��ام مصاحبه زنده ص��ورت گرفت - این ش��بکه 

پربیننده ترین برنامه رادیو و تلویزیون ) Talk Show ( جهان را داراست.
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رئیس جمهور کشورمان در دیدار »بان کی مون«دبیر کل 
سازمان ملل متحد گفت: جهان امروز با مشکالت فراوانی از 
قبیل تروریسم ، خشونت و تهدیدهای زیست محیطی مواجه 
است، اما بزرگ ترین مش��کل، هژمونی قدرت های بزرگ و 
بی عدالتی در دنیای امروز است.حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی در این دیدار که عصر سه شنبه به وقت 
نیویورک)صبح چهارشنبه به وقت تهران( در نیویورک انجام 
شد، اظهار داش��ت: بنای س��ازمان ملل و منشور آن جهان 
را امیدوار کرد تا مش��کالت امنیتی جهان به حداقل برسد 
و امروز ه��م امیدواریم با تالش های همه دلس��وزان، آینده 
بهتری برای بش��ریت رقم بخورد.رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه خش��ونت بیش از هر چیزی از تبعیض ، نبود عدالت 

و از بین رفتن امید نش��أت می گیرد، گفت: سال گذشته در 
سازمان ملل گفتم که معضل بزرگ، خشونت و افراطی گری 
اس��ت و همه باید با عزم واحد در برابر این تهدید مشترک 
ایستادگی و مقابله کنند که خوشبختانه آن طرح به اتفاق آراء 
در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.رئیس جمهور با 
انتقاد از رفتار دوگانه برخی کشورها  گفت: برخی کشورها 
وقتی اعمال تروریست ها را به نفع خودشان می بینند در برابر 
کشتار انسان ها س��کوت می کنند و هنگامی که این اعمال 
به ضرر خودشان است ش��روع به مقابله به مثل می کنند اما 
قدرت های بزرگ امروز نمی توانند حقایق را از ملت ها پنهان 
کنند.روحانی درعین حال با تأکید بر این موضوع که ایران 
از هیچ کمکی برای مبارزه با تروریسم در صورت نیاز دریغ 

نخواهد کرد، افزود:  اگر کم��ک ایران و حضور و تالش مردم 
عراق نبود، امروز این کش��ور تحت سلطه تروریست ها قرار 
داشت.رئیس شورای عالی امنیت ملی سپس لزوم استفاده 
همه طرفین از فرصت  به وجود آمده در مذاکرات هسته ای را 
یادآور شد و گفت: گاهی فکر می کنند با فشار علیه ایران ما 
پای میز مذاکره آمده ایم، این خطای بزرگی است، زیرا ایران 
با اراده ج��دی و به خاطر تأمین منافع خ��ود و دیگران وارد 
مذاکره شد.روحانی ابراز امیدواری کرد که دبیر کل سازمان 
ملل به وظایف خود برای به نتیجه رسیدن فرصتی که منجر 
به توافق برد – برد می شود، عمل کند.بان کی مون دبیر کل 
سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با اشاره به اینکه میزبانی 
رئیس  جمهوری ایران، افتخار بزرگی است، به بحران هایی که 
امنیت و ثبات جهان را به مخاطره انداخته اشاره کرد و گفت: 
من در بحث هسته ای، تعامل مفید ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و مشارکت فعال در مذاکرات با 1+5 را ستایش 
می کنم.دبیر کل س��ازمان ملل با اش��اره به اینکه مذاکرات 
آرام – آرام به خانه نهایی نزدیک می ش��ود، گفت: امیدوارم 
همه طرفین فرصت موجود را از دست ندهند، زیرا دستیابی 
به توافق جامع به نفع همگان است و این امر جز با انعطاف و 

اتخاذ راه حل های میانه روانه محقق نخواهد شد.
آقای »بان « با اش��اره به موضوع تروریسم گفت: متأسفانه 
اعتماد مردم عادی به توانمندی جامعه بین الملل در مبارزه 
با تروریسم از بین رفته است و ما خواهان حضور جدی تر و 
ایفای نقش راهبردی و سازنده از ایران در این زمینه هستیم.

دبیر کل سازمان ملل در خاتمه از حضور و کمک ایران برای 
تشکیل دولت جدید عراق قدردانی کرد.

متخصصان پایگاه هوایی ش��هید دوران ش��یراز موفق شدند برای نخس��تین بار چند فروند 
جنگنده س��وخو 24 را ضمن تعمیر و اورهال )بازآماد(، به رده عملیاتی بازگردانند.براس��اس 
قوانین هوانوردی و به خصوص قوانین هوانوردی در حوزه نظامی، هواپیماها به میزان ساعتی 
از پرواز که می رسند، باید اورهال ش��وند. اورهال به معنای تعمیرات سنگین و اساسی است 
که باید حتما در کارخانه س��ازنده انجام ش��ود.با اورهال این جنگنده ها، متخصصان نیروی 
هوایی ارتش به آن س��طح از دانش و تخصص رس��یدند که بدون دخالت هرگونه مستشار یا 
وابس��تگی به خارج، هواپیماها را پس از اوره��ال به پرواز درآورند.تم��ام تعمیرات و اقداماتی 
 که روی این هواپیماهای جنگی انجام ش��ده اس��ت، براس��اس اس��تانداردهای جهانی بوده

 است .

قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تأکید بر اینکه جامعه از افراط وتفریط خوش اش 
نمی آید، اظهار کرد: چنانچه مبنای رفتار خود را والیت، فقاهت و اخالق اسالمی قرار دهیم دچار 
افراط وتفریط نخواهیم شد.اسداهلل بادامچیان با تأکید بر اینکه افراط گری موردقبول هیچ یک 
از افراد جهان امروز نیست اظهار کرد: جامعه امروز هیچ گاه از افراط وتفریط خوشنود نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر مبنای رفتار ما بر مبنای والیت، فقاهت و اخالق اسالمی باشد دیگر 
در جامعه خود دچار افراط وتفریط نمی ش��ویم خاطرنش��ان کرد: معم��والً در افراط وتفریط 
افراد به دنب��ال منافع ش��خصی خود بوده و هی��چ گاه به دنب��ال وظایف و تکالیف نیس��تند 
 در جلوگیری از این مس��ئله م��ا باید مطاب��ق مبانی فرهنگ��ی ، ادبی و اخالق��ی خود عمل

 کنیم.

ريیسجمهوردرديداردبیرکلسازمانمللمتحد:

ايران»جنگندهسوخو2۴«
راباموفقیتاورهالکرد

افراطگریموردقبول
اسالمنیست

ایران با اراده جدی وارد مذاکره شده است

حضور روحانی در شبکه 'پی بی اس' 

الريجانی:آقایاوباماديربهفکر
مبارزهباتروريسمافتاديد

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا تأکید ب��ر این که با 
ائتالف های دروغین همکاری نمی کنیم و آن ها را مشروع 
نمی دانیم اظهار کرد: باید به حال کشور مدعی مدیریت 

جهانی گریست.
علی الریجانی در نطق پیش از دس��تور خود در جلس��ه 
علنی دیروز )چهارش��نبه( گفت: در روز گذشته آمریکا 
حمالتی را در کشور س��وریه آغاز کرد و بر اساس ادعای 

رئیس جمهور آمریکا این حمالت را ادامه می دهد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور آمری��کا در نطقی اعالم کرد 
چون دولت مرکزی سوریه امکان نابود کردن این تهدید را 
ندارد آمریکا راسا وارد عمل شده است. اما آیا فکر می کنید 

هیچ کس در دنیا این ادعای شمارا باور می کند؟
رئیس مجلس خاطرنش��ان کرد: آمریکا و هم پیمانان او 
بیش از سه س��ال اس��ت که از جریان های تروریستی در 
سوریه حمایت کرده و می کند و در هفته  گذشته در کنگره 
آمریکا باز تکرار کردند که ما به معارضان س��وریه کمک 
می نماییم و برخی از کشورهایی که در ائتالف به اصطالح 
مبارزه با تروریس��م که س��اخته اند، قرار دارند خود جزو 

کمک کنندگان به تروریسم ها در سوریه هستند.
الریجانی بابیان این که نیروهای تروریس��تی از مرزهای 
این کشورها وارد سوریه می ش��وند تصریح کرد: چگونه 
این حرف مس��ئوالن آمریکایی می تواند اندک وجاهتی 

داشته باشد؟
وی افزود:  تأس��ف آور اس��ت که رئیس جمه��ور آمریکا 
می گوید چون دولت مرکزی س��وریه امکان نابود کردن 
تهدید تروریسم ها را ندارد آمریکا راسا واردشده است اما 
مگر شما گذاشتید که دولت مرکزی سوریه با تروریسم ها 

مبارزه کند؟
رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: تروریست ها را شما به 
وجود آوردید، حمایت کردید و نمی گذارید دولت مرکزی 
با آن ها مبارزه کنند.الریجانی یادآور ش��د: مدت ها پیش 
یکی از رهبران عرب منطقه در مذاک��ره ای به من گفت 
که غربی ه��ا به محض این که می بینند دولت س��وریه در 
حال س��رکوب تروریست هاس��ت به تروریست ها کمک 
بیشتری می کنند تا دولت س��وریه عقب نشینی کند. از 
طرفی رئیس جمهور آمریکا گفته اس��ت م��ا با همکاری 
هم پیمانان خود در منطقه ریش��ه تروریسم را در جهان 
می خشکانیم که این هم از شوخی های مضحک سیاسی 
است. چراکه اگر واقعاً تصور می کنیم با چند حمله هوایی 
ریشه تروریس��ت ها را می خش��کانید باید به حال کشور 
مدعی مدیریت جهانی گریس��ت.رئیس مجلس در پایان 
اظهار کرد: برای حل مسئله  تروریسم باید ابتدا با این گونه 

مداخالت غیرقانونی آمریکا مبارزه کرد .

تقديمهشتشهیداستان
درهفتهدفاعمقدسسال59

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در طول هفته دفاع مقدس از 31 شهریورماه تا هفتم مهرماه 
در سال 1359 از استان چهارمحال بختیاری هشت شهید تقدیم 

نظام شد.
 ق��درت اهلل رییس��ی اف��زود: ش��هیدروح اهلل قلی پور ش��هرکی و 
ش��هیدحمیدرضا روزگ��رد اولین ش��هدای اس��تان چهارمحال و 

بختیاری در دوران دفاع مقدس بودند.
وی گفت: ش��هید روح اهلل قلی پور ش��هرکی در تاری��خ 30مهرماه 
1338چشم به جهان گش��ود و در تاریخ یکم مهرماه سال 59 در 

اهواز به شهادت رسید.
رییسی اظهار کرد: شهید حمیدرضا روزگرد نیز در تاریخ 13مهرماه 
س��ال 1339متولد و در تاریخ یکم مهرماه 1359در منطقه سرپل 

ذهاب اهواز به شهادت رسید.
وی افزود: شهید بهروز رحیمیان چالش��تری نیز دوم مهرماه سال 
59 در آبادان، شهیدقدرت اهلل ربیعی در دوم مهرماه 59در آبادان 
و شهیدعلی مؤمن زمانپور س��وم مهرماه 59در مسجدسلیمان به 

شهادت رسیدند.
رییسی گفت: ش��هید ابراهیم عالسوند نیز در شش��م مهرماه 59، 
شهید پرویز قنبری  در پنجم مهرماه 59 در آبادان وبراتعلی مرادی 
نیز در ششم مهرماه 59در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسیدند.

استان چهارمحال و بختیاری در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
بیش از دو هزار و 400شهید تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده 

است.

نصبسازهاسکلتفلزیپروژهبرج
دوقلویشهرداریشهرکرد

شهردار شهرکرد از نصب سازه اس��کلت فلزی پروژه برج دوقلوی 
شهرداری شهرکرد در آینده ای نزدیک خبر داد.

نوراهلل غالمی��ان در دیدار با فرمان��دار ش��هرکرد از پایان عملیات 
بتن ریزی فونداسیون پروژه برج دوقلوی شهرداری شهرکرد خبر 
داد و اظهار کرد: سازه اسکلت فلزی این طرح بزرگ عمرانی با وزن 

11 هزار تن در آینده نزدیک ساخته و  نصب خواهد شد.
وی بابی��ان اینکه این پ��روژه بزرگ ترین طرح عمران ش��هری در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت اف��زود: برای اح��داث این 
 پ��روژه یک ه��زار و 568 میلی��ارد ری��ال اعتب��ار هزین��ه خواهد 

شد.
شهردار شهرکرد بابیان اینکه طرح برج دوقلوی شهرکرد در زمینی 
 به مس��احت حدود 6 هزار مترمرب��ع واقع در میدان بس��یج و در

 26 طبقه احداث می ش��ود، گفت: واحدهای تج��اری، خدماتی، 
درمانی، اداری، رفاهی و تفریحی از بخش های پیش بینی ش��ده در 

این پروژه است.
غالمیان دهک��ردی تصریح کرد: پ��روژه برج دوقلوی ش��هرداری 
شهرکرد سمبل و نماد توسعه استانی و نگرش کالن و استراتژیک 
 مدیری��ت ش��هری ش��هرکرد به تقوی��ت نق��ش و جایگاه ش��هر 

در عرصه های ملی و فرا منطقه ای است.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری از 
آغاز جمع آوری و ضبط تاکسیدرمی های غیرمجاز در استان 

خبر داد.
 شهرام احمدی با اعالم آغاز برنامه جمع آوری تاکسیدرمی 
گونه های جانوری وحشی غیرمجاز توسط این اداره کل اظهار 
کرد: 45 قطعه تاکسیدرمی طی دو روز گذشته از مراکز تجاری 
شهر شهرکرد توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست 

جمع آوری و ضبط شد
 وی افزود: در اجرای برنامه مقابل��ه بازنده گیری، نگهداری، 
خریدوفروش حیوانات وحش��ی زن��ده و غیرزن��ده، برنامه 

جمع آوری حیات وحش تاکسیدرمی شده  توسط این اداره 
در سطح استان آغاز شد.

 احمدی با تأکی��د بر جنبه های اطالع رس��انی و تنویر افکار 
عمومی در جلوگیری از خریدوفروش و نگهداری غیرمجاز 
حیات وحش اعم از زنده و غیرزن��ده، تصریح کرد: نیروهای 
اجرایی این اداره کل با هرگونه اعمال خالف قوانین حفاظت 
محیط زیست کشور برخورد قانونی الزم را انجام خواهند داد.

 به گفته وی، بر اس��اس بند ج ماده 10 قانون شکار و صید، 
هرگونه حم��ل، عرضه، ف��روش و صدور جانوران وحش��ی 
زنده یا کش��ته و اجزای آن ها بدون کسب پروانه و یا مجوز از 

سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و مرتکبین به پرداخت 
 جزای نقدی و یا حبس از یک تا ش��ش ماه محکوم خواهند

 شد.
 احمدی اثر بازدارندگی اقدام اخی��ر این اداره کل را در حوزه 
اجتماعی اثربخ��ش دانس��ت و بابیان اینکه می��زان جرائم 
اختصاص یافته به این تخلفات ناکافی اس��ت، اظهار کرد: با 
توجه به سودهای کالنی که متخلفان در این عرصه به جیب 
 می زنند، می��زان این جریمه ها بازدارندگ��ی الزم را نخواهد 

داشت.
 تاکس��یدرمی به فن و هنری درزمینه پوست آرایی، پوست 
آمایی و در کل مجسمه س��ازی حیوانات مرده یا شکار شده 
گفته می شود. قدمت تاکسیدرمی به پنج هزار سال قبل و به 

زمان مومیایی کردن حیوانات توسط مصری ها بازمی گردد.
 پایه گذاران اولیه این فن به نحوی درزمینه نگهداری حیوانات 

و موزه ها فعالیت داشته اند.
 از ق��رن 18 میالدی، ش��کارچیان به مرور ی��اد گرفتند که 
ش��کارهای مهم خود را تحویل مراکز خاص��ی بدهند تا در 
آنجا پوست حیوان کنده شده، و داخل آن باکتان و پارچه پر 
شود. شکارچیان، حیواناتی را که به این صورت درمی آمدند، 

به عنوان یادگاری نگهداری می کردند.
 اقدام به تاکسیدرمی حیوانات وحشی در کشور ایران نیاز به 
 اخذ مجوز قانونی از س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور

 دارد.

باند بزرگ جعل مهر، سند و اوراق و س��ازمان های دولتی و 
خصوصی در چهارمحال و بختیاری با بیش از یک هزار مورد 
جعل، شناس��ایی و متالشی ش��د.، فرمانده انتظامی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت:در پ��ی اخبار دریافت اخباری 
مبنی بر فعالیت چند جاعل حرفه ای در جعل گسترده مهر 
و اوراق سازمان های دولتی و خصوصی و کارت های معافیت 
سربازی، موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی شهرستان 
لردگان قرار گرفت.سرهنگ  نورعلی یاری افزود: با انجام کار 
اطالعاتی و پلیسی، رئیس باند شناسایی و در یک عملیات 
غافلگیرکننده دستگیر شد که پس از مواجهه با مستندات 
پلیس، راز اقدامات مجرمانه خود و همدستانش را فاش کرد.

وی اضافه کرد:این متهم با همدستی 9 تن دیگر با جعل مهر، 
اسناد و اوراق سازمان های دولتی و خصوصی مبالغ هنگفتی 

را کس��ب دریافت می کردند که دس��تگیری دیگر متهمان 
در دس��تور کارگروه ویژه رس��یدگی کننده به پرونده مزبور 
قرار گرفت.فرمانده انتظامی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
بابیان دس��تگیری دیگر اعضای این باند گفت:در رسیدگی 

به این پرونده بیش از هزار مورد جعل اس��ناد کشف شد که 
تحقیقات تکمیلی همچن��ان ادامه دارد.وی از ش��هروندان 
خواست درصورتی که اطالعاتی در این زمینه دارند با تماس 
 با پلیس 110 و س��امانه 197، موضوع را ب��ا پلیس در میان

 گذارند.
منعتعقیبافرادیکهکارتهایخودرابهپلیس

تحويلدهند
سرهنگ یاری همچنین گفت:برابر دس��تور صریح مرجع 
قضائی رس��یدگی کننده به پرونده، مش��موالنی که با این 
شیوه و ش��گرد کارت معافیت پزش��کی یا کفالت دریافت 
کرده اند،اگر خود را به پلیس آگاهی لردگان معرفی کرده و 
کارت خود را تحویل دهند از تعقیب کیفری معاف می شوند 
 در غیر ای��ن صورت طبق مق��ررات با آنان برخ��ورد خواهد 

شد.

مديرکلحفاظتمحیطزيستچهارمحالوبختیاری:

باندجعلاسناددولتیدرچهارمحالبختیاریمتالشیشد

جمع آوری تاکسیدرمی های غیرمجاز در شهرکرد 

حضورچهارومحالبختیاریدر
دومیننمايشگاهگیاهاندارويی

مع��اون فن��ی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات گیاهان دارویی در 
کشور با احتساب زعفران، ساالنه 700 میلیون دالر است 
که این میزان 4 درصد از صادرات کلی کش��ور اس��ت.

علی محمد محمدی با اشاره به شناسایی 8 هزار و 500 
گونه گیاهی در کشور اظهار کرد: از این تعداد یک هزار 
و 350 گونه در چهارمحال و بختیاری اس��ت که 350 
گون��ه آن داروی��ی اس��ت و 24 گونه فق��ط مختص به 

چهارمحال و بختیاری است.
وی افزود: کرفس کوهی، س��قز، کتی��را و گزانگبین از 
مهم ترین و باارزش ترین گونه های گیاهی این اس��تان 
است.محمدی افزود: این نمایشگاه با 387 غرفه از تاریخ 
7 لغایت 10 مهرم��اه در مصلی امام خمینی )ره( تهران 

برپا می شود.

پنجممهرماهآخرينفرصتشرکت
درجشنوارهزاگرسنشینان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی چهارمح��ال و 
بختی��اری گفت:پنج��م 
مهرماه آخری��ن فرصت 
برای شرکت در جشنواره 
موسیقی زاگرس نشینان 

ایران است.
ج��واد کارگ��ران افزود:  

جش��نواره موس��یقی زاگرس نش��ینان ایران بیست و 
 یک��م مهرماه ب��ه میزبانی شهرس��تان بروج��ن برگزار 

می شود.
وی گفت:جش��نواره موس��یقی مناطق زاگرس نشین 
با حض��ور هنرمندان اس��تان های آذربایجان ش��رقی، 
آذربایج��ان غربی، اصفهان، ایالم، بوش��هر، چهارمحال 
و بختیاری، خوزس��تان، فارس، کردس��تان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحم��د، لرس��تان،همدان و هرمزگان 

برگزار می شود. 
کارگران افزود:این جش��نواره در سه بخش مقام خوانی 
،تک نوازی و گروه نوازی برگزار می شود و شامل سازهای 
 کوبه ای ،س��ازهای کششی ،س��ازهای مضرابی و بادی

 است. 
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یادداشت
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 مراسم تشییع جنازه رئیس انجمن موزه داران ایران در اصفهان برگزار شد

مراسم تش��ییع جنازه مرحوم منوچهر دانش، رئیس انجمن موزه داران ایران دیروز  در 
اصفهان برگزار شد.، محسن مصلحی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با صدور 
پیامی درگذشت منوچهر دانش مؤسس و مدیرعامل انجمن موزه داران ایران را تسلیت 

گفت.
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یادداشت

خاک برداری دستی در فاز اول 
احداث ایستگاه قطار شهری

معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هردار اصفهان گف��ت: در فاز اول 
احداث ایس��تگاه قطار ش��هری در دروازه دولت به دلیل احتمال 
وجود آثار باستانی در کف خیابان چهارباغ اصفهان ، خاک برداری 

به شکل دستی انجام می گیرد.
علیرضا صلواتی اظهار داش��ت: احداث ایس��تگاه قطار شهری در 
میدان امام حسین )ع( اصفهان در دو فاز تعریف شده که فاز اول آن 
به دلیل حساسیت و احتمال وجود آثار باستانی و تاریخی با سرعت 

کمتری انجام می گیرد.
وی بیان داشت: فاز اول آن مقررشده در شش ماه و تا قبل از پایان 
امسال به اتمام برسد و به دلیل اینکه کف خیابان چهارباغ قدمت 
تاریخی باالیی دارد و احتمال وجود آث��ار تاریخی در این منطقه 
است تا سه متر خاکبرداری به صورت دس��تی و مابقی به صورت 

ماشینی انجام می گیرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پاسخ به اینکه آیا 
تاکنون آثار باستانی و زیرخاکی در این قسمت پیداشده است، بیان 
داشت: پاسخگوی این سؤال مدیرعامل متروی اصفهان است.وی 
ادامه داد: فاز دوم طرح پس از فاز نخست و ابتدای سال آینده آغاز 
و درمجموع احداث ایستگاه قطار شهری میدان امام حسین )ع( 

سه سال به طول می انجامد.

 همایش »قافله خورشید« 
در اصفهان برگزار می شود

مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مس��لح استان اصفهان گفت: 
پنجم مهرماه جاری همزمان با سراس��ر کشور نخستین همایش 
»قافله خورش��ید« برای فرماندهان از رده گردان ب��ه باال برگزار 
می شود.محسن اجل لوییان در نشس��ت خبری خود به مناسبت 
هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آرامش، امنیت، مصونیت و سالمت 
امروز نتیجه رشادت های سردارانی است که در هشت سال دفاع 
مقدس از تمام خواسته های خود گذش��ته و از خاک کشور دفاع 
کردند.وی افزود: یک��ی از اقدامات خدم��ات اجتماعی برگزاری 
همایش های مختلف است که مطابق برنامه سالیانه انجام می شود 
که به مناسبت پاسداشت، سنگربانان میهن اسالمی و نیز آشنایی 

برای فرزندان نسل جدید برگزار می شود.
وی بابیان اینکه ایجاد وحدت رویه برای تجلیل از پیشکس��وتان 
دفاع مقدس یکی از اهداف برگزاری این همایش است، ادامه داد: 
ارائه الگو، خط و مشی و سیراب کردن جامعه از فرهنگ عاشورایی 

از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

93 مدرسه »قرآنی« در اصفهان 
فعالیت  می کنند

مس��ئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش وپرورش اس��تان 
اصفهان گفت: در س��ال تحصیلی جدید 93 مدرسه »قرآنی« در 

سطح استان اصفهان فعالیت می کنند.
مهدی نم نبات با اشاره به تعداد مدارس قرآن برنامه ای در سطح 
استان اظهار کرد: 93 مدرس��ه قرآن برنامه ای ویژه دانش آموزان 
دوره ابتدایی در سال تحصیلی جدید در س��طح استان اصفهان 

فعال هستند.

اجرای طرح انتظامی –  ترافیکی ویژه 
بازگشایی مدارس در استان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح انتظامی– ترافیکی 
ویژه بازگش��ایی مدارس در سراس��ر اس��تان تا ۱۵ مهرماه خبر 
داد و گفت: در ای��ن طرح بیش از ی��ک هزار تیم وی��ژه از پلیس 
راهور و یگان ه��ای انتظام��ی امنیت دان��ش آم��وزان را تأمین 
می کنند.سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به آغاز سال تحصیلی 
94-93 اظهار ک��رد: به منظور روان س��ازی ترافیک و همچنین 
تأمی��ن امنیت دانش آم��وزان ط��رح انتظام��ی – ترافیکی ویژه 
 بازگش��ایی مدارس از اول تا ۱۵ مهرماه در سراسر استان به اجرا 

درمی آید.
وی افزود: در این طرح که بیش از هزار تیم ویژه از پلیس راهور و 
یگان های انتظامی حضور دارند، سعی ش��ده تا یک فضای امن و 
آرامی را برای دانش آموزان از مهد های کودک تا مدارج عالی فراهم، 
و خانواده ها بدون هیچ دغدغه ای فرزندان خود را به محل های علم 

و تحصیل اعزام کنند.

فرسودگی شریان های شهری 
اصفهان، زنگ خطر حیات شهر

    رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت 
ملی گاز ایران گفت: استان اصفهان دارای یکی از قدیمی ترین و 
گسترده ترین شبکه های گازرسانی کشور است که این پتانسیل 
از لحاظ ایمنی زنگ خطر محسوب می شود.محمدرضا یوسفی پور 
در مراسم بزرگداشتی که به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 
در شرکت گاز استان اصفهان برگزار ش��د با اشاره به اینکه امکان 
نشت گاز در شبکه های فرسوده بس��یار زیاد است، اظهارداشت: 
این حجم گازرس��انی در دنیا قابل مالحظه اس��ت و تمام دغدغه 
ما حفظ این رکورد بارعایت اصول ایمنی است. وی با بیان اینکه 
قدیمی ترین فاضالب شهری کشور مربوط به اصفهان است، افزود: 
فرسودگی فاضالب یک خطر بالقوه است که حیات شهر را تهدید 
می کند.  وی نشت یابی را معاینه شبکه های گاز، برشمرد و تصریح 
 کرد: این مهم باید به طور مستمر و در یک زمانبندی منظم انجام

 گیرد. 
یوسفی پور با اشاره به جهش ۱۶ پله ای شرکت گاز استان اصفهان 
در ارزیابی سال 9۲ ، عملکرد این شرکت طی سال 9۲ را در زمینه 
ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
خوشبختانه فرهنگ س��ازی در خصوص رعایت اصول ایمنی در 
استان اصفهان روند رو به رشدی داشته است. وی با تاکید بر بررسی 
و تحلیل حوادث مشترکان خانگی گاز طبیعی، تاکید کرد: ضرورت 
فرهنگ سازی در خصوص خطرات نفوذ گاز و ریسک های ناشی 
از آن در سازمان های خدمات شهری به خصوص آب و فاضالب، 
آگاه س��ازی مدیران از نش��تی گاز در خطوط انتقال و ش��ب�که و 
همچنین خطرات گس��ترده و بزرگ انفج���ار گاز یک ضرورت 
 اجتناب ناپذیر اس��ت که باید به طور ج��د در راس همه امور قرار 

گیرد. 

اخبار کوتاه
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حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی  دی��روز  در دیدار 
جمعی از فرماندهان عالی رتب��ه نظامی و انتظام��ی، دوران دفاع مقدس را 
مایه آبرو برای ملت ایران دانس��تند و تأکید کردند: تجربه هشت سال دفاع 
مقدس نش��ان داد که باوجود همه تنگناها و فشارها و نبود اعتبارات مالی و 
مشکالت فراوان، می توان با عزم راس��خ و توکل بر خدا، در مقابل زورگویی 
و توقعات بی جای قدرت های جهانی ایس��تاد.به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهب��ری در این دیدار که به مناس��بت هفته دفاع مقدس 
برگزار شد، رهبر انقالب اس��المی، دوران دفاع مقدس را یک مسئله مهم و 
دارای ابعاد گوناگون برش��مردند و گفتند: خاطرات و واقعیات و درس های 
هشت سال دفاع مقدس، یک فرهنگ س��اری و جاری و سرچشمه ای است 
که اگر به درستی درک و فهم شود، قطعاً به س��ود ملت ایران و آینده کشور 
خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تش��کیل جبهه گسترده 
نظامی متشکل از غرب و شرق و کشورهای وابسته آن ها در منطقه، در مقابل 
جمهوری اس��المی ایران در زمان جنگ تحمیلی، افزودند: قصد این جبهه 
گسترده، تضعیف و بی آبرویی نظام اسالمی و گرفتار کردن آن به مشکالت 
داخلی و درنهایت زمینه س��ازی برای فروپاش��ی جمهوری اسالمی بود اما 

نظام اس��المی و ملت ایران، باوجود کمبود امکانات و تجهیزات و مشکالت 
 ف��راوان آن زمان، در مقاب��ل این جبهه ایس��تاد و س��ربلند از میدان خارج

 شد.
ایشان خاطرنشان کردند: به واسطه ایستادگی ملت ایران در هشت سال دفاع 

مقدس، بسیاری از ش��خصیت های اثرگذار و ذهن های فعال در کشورهای 
اسالمی و غیر اسالمی، به دفاع مقتدرانه با دس��ت خالی، اعتقاد راسخ پیدا 
کردند.رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به هزینه های جنگ تحمیلی به ویژه 
ش��هدای گرانقدری که تقدیم انقالب اس��المی ش��دندافزودند: باوجودآن 
که هزینه های م��ادی و معنوی جن��گ تحمیلی باالبود اما دس��تاوردهای 
 ملت ایران در هش��ت س��ال دف��اع مق��دس، در مقاب��ل هزینه ها، بس��یار 

عظیم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان همه فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس 
را به ثبت خاطرات و واقعیات این دوران س��فارش و خاطرنش��ان کردند: به 
لطف خداوند آثاری هم که تا به امروز از هشت سال دفاع مقدس منتشرشده 
است، آثار خوبی اس��ت.در ابتدای این دیدار سردار سرلش��کر فیروزآبادی 
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در س��خنان کوتاهی، ضمن سپاسگزاری 
از موافقت با عی��ادت فرماندهان نظامی از رهبر معظ��م انقالب و همچنین 
اظهار خرسندی از سالمتی کامل ایشان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
 بر آمادگی نیروهای مس��لح برای دفاع از دس��تاوردهای انقالب اس��المی

 تأکید کرد.

رئی��س پای��گاه می��راث جهان��ی می��دان نقش جهان 
گف��ت: ای��ن می��دان و بناه��ای واق��ع در آن در مقابل 
آتش سوزی گسترده ایمن نیس��ت چون اعتباری برای 
 ش��ارژ مجدد کپس��ول های واق��ع در ای��ن مجموعه را

 نداریم.
فریب��ا خطابخش گفت: هیچ ک��دام از بناه��ای واقع در 
میدان نقش جهان در مقابل آتش سوزی ایمن نیستند. 
برای این کار امکانات و وسایل موردنیاز خریداری شده 
ولی راه اندازی نش��ده است. فقط در مس��یر بازار اصلی 
نقش جه��ان امکان��ات آتش نش��انی وج��ود دارد که به 
 ش��ارژ مجدد نیاز دارد ام��ا اعتباری برای ش��ارژ مجدد

 نداریم.

وی گفت: با یک ش��رکت صحبت کرده ایم تا در اس��رع 
وقت اعتب��ار الزم را تأمی��ن کند. فک��ر می کنم آخرین 
باری که کپس��ول های آتش نشانی ش��ارژ شده در سال 

90 بوده است. 
باید حس��اب کنیم چه قدر اعتب��ار برای ای��ن کار نیاز 
اس��ت. بااین حال برای ایمن��ی میدان تنه��ا کاری که 
 شده نصب کپسول آتش نش��انی در بناهای این میدان

 است.
 خطابخش گفت: تعداد همه کپس��ول های آتش نشانی 
را نمی دانم ولی همه مغازه ها کپس��ول دارن��د؛ در بازار 
اصلی هم کپس��ول های بزرگ نصب شده اس��ت. البته 
برای زلزل��ه احتمال��ی ه��م پیش بینی نش��ده و حتی 
 یک س��وله بحران نیز در نزدیکی ای��ن مجموعه وجود

 ندارد.
میدان نقش جهان دارای بناه��ای تاریخی مهمی مانند 
عالی قاپو، مسجد شاه )اصفهان(، مسجد شیخ لطف اهلل و 

سردر قیصریه است. 
عالوه ب��ر این بناها دویس��ت حجره دوطبق��ه پیرامون 
میدان واقع ش��ده اس��ت ک��ه عموم��اً جای��گاه عرضه 

صنایع دستی اصفهان هستند. 
این میدان در سال ۱3۱3 در فهرست آثار ملی ایران ثبت 
شد و در اردیبهشت ۱3۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود 
 که به عنوان میراث جهانی یونس��کو نیز به ثبت جهانی

 رسید.

  معاون س��ازمان حج و زیارت بابیان اینکه متأس��فانه 
مش��کل مواد مخدر یکی از معضالت جدی ما در موسم 
حج اس��ت، گفت: تاکنون بی��ش از ۵0 نفر از سراس��ر 
کشور به دلیل مش��کل مواد مخدر از رفتن به خانه خدا 

بازمانده اند.
ناصر خدر ن��ژاد ادامه داد: این در حالی اس��ت که هنوز 
پروازهای برخی از شهرهای ما آغاز نشده است و اگر ما 
بتوانیم مشکل آن ها را حل کنیم با پروازهای بعدی اعزام 
می شوند اما اگر آن ها مشکل اعتیاد داشته باشند ویزای 
آن ها لغو ش��ده و افرادی که در لیس��ت انتظار هستند 

جایگزین آن ها می شوند.
معاون س��ازمان حج و زی��ارت ادامه داد: خوش��بختانه 
به جز این موضوع در موس��م حج امسال تاکنون مشکل 
خاصی مشاهده نشده است و در بازدیدهایی که به همراه 
سرپرس��ت حجاج ایرانی از هتل ها انجام داده ایم شاهد 
هس��تیم که همه زائران از روند اجرایی حج امسال ابراز 
رضایت کردند.خدر نژاد ادام��ه داد: بحث انعقاد قرارداد 
برای مس��کن و هتل در س��ال آینده در مدینه منوره را 
آغاز کردیم و امیدوار هس��تیم با توجه به مشکل کمبود 
هتل در مدین��ه، بتوانیم تا پای��ان عملیات حج، موضوع 
اجاره هتل های مدینه را به پایان برسانیم و به دنبال این 
هستیم که هتل های جدید را در گردونه خدمت رسانی 
به زائران قرار دهیم.وی همچنین به بحث تغذیه زائران 
اش��اره کرد و افزود: با توجه به اینکه امس��ال نیروهای 

بسیار مجربی را برای آشپزخانه ها انتخاب کرده ایم، این 
افراد تنوع غذایی را در دس��تور کار خود قراردادند و در 
نظرسنجی انجام شده تاکنون زائران از بخش تغذیه بیش 
از 93 درصد ابراز رضایت کردند که امیدوار هستیم این 

روند تا پایان عملیات حج ادامه یابد.
معاون س��ازمان حج و زیارت در خص��وص حمل ونقل 
زائ��ران نیز گفت: خداروش��کر تاکنون وضعیت بس��یار 
خوب��ی را در این زمین��ه داش��ته ایم و هیچ ش��کایتی 
در این مورد ت��ا این لحظه به ما نرس��یده اس��ت و این 
نشان می دهد خدمت رسانی ش��رکت هایی که با آن ها 
 قرارداد داش��ته ایم تا ای��ن لحظه به خوبی انجام ش��ده

 است.

رئیس پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان

میدان نقش جهان در مقابل آتش سوزی ایمن نیست
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رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی:
با عزم راسخ و توکل به خدا در مقابل زورگویی قدرت ها ایستادیم

معاون سازمان حج و زیارت

50نفر به دلیل حمل مواد مخدر به خانه خدا راه پیدا نکردند

رس��ول زرگرپور بابی��ان اینکه بر اس��اس آخرین 
آم��ار آب منطقه ای اصفه��ان می��زان آب ورودی 
به پش��ت س��د زاینده رود در س��ال آبی گذش��ته 
30 درص��د کاه��ش داش��ته اس��ت، ادام��ه داد: 
به طور متوسط در هنگامی که س��ال آبی به پایان 
می رس��ید 790 میلیون مترمکعب آب پشت سد 
ذخیره ب��ود و این در حالی اس��ت ک��ه اکنون این 
 میزان ب��ه 4۲0 میلیون مترمکع��ب کاهش یافته

 است.
وی بابیان اینکه اس��تان اصفهان ب��رای هفتمین 
س��ال متوالی با خشکس��الی دس��ت و پنچه نرم 
می کند، ادامه داد: در این بازه زمانی برای تأمین آب 

 موردنیاز در استان از منابع آب زیرزمینی استفاده
 شده است.

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه وضعیت 
قرمز آب در اس��تان ها مربوط به آب ش��رب است، 
اظهار داشت:  در حال حاضر اصفهان به واسطه یک 
سامانه آبرسانی مشروب می ش��ود و این در حالی 
اس��ت که ش��هر تهران در حال حاضر از ۵ سامانه 

آبرسانی مشروب می شود.
تنها امکان ذخیره 12 ساعت آب شرب 

در اصفهان وجود دارد
وی بابیان اینکه با راه اندازی تونل گالب ۲ و ایجاد 
سامانه ای جدید برای آبرسانی به شهر اصفهان این 

شهر از وضعیت قرمز خارج می ش��ود، ادامه داد: بر 
اساس اس��تانداردهای روز ذخیره آب شرب برای 
شهروندان باید حداقل به مدت ۲4 ساعت موجود 
باش��د و این در حالی اس��ت که در اصفه��ان تنها 
امکان ۱۲ س��اعت ذخیره آب وجود دارد.زرگرپور 
در ادامه با اش��اره به اجرای مدیریت به هم پیوسته 
در حوضه آبری��ز زاینده رود بیان داش��ت: در حال 
حاضر حدود یک هفته است که مدیریت یکپارچه 
در این حوضه ایجادشده اس��ت و در حال بررسی 
 کنترل برداش��ت ها در باالدس��ت و پایین دس��ت 

هستند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر آمار برداش��ت های 

غیرمجاز از سد تا چم آسمان شناسایی و کنترل شده 
است و کنترل برداشت ها از سد تا کوهرنگ نیز در 

حال بررسی و کنترل است.
استاندار اصفهان بابیان اینکه تا پایان مهرماه سال 
جاری تمام برداشت ها غیرمجاز حوضه آبریز از سد 
زاینده رود تا تاالب گاوخونی شناس��ایی و کنترل 
خواهد شد، ادامه داد: هم چنین با توجه به دستور 
وزیر نیرو برق رس��انی به تمام توسعه های صورت 
گرفته در این حوضه که بیش از 7 هزار هکتاراست  

صورت نخواهد گرفت.
وی بیان داشت: برخی از مدیران در شهر اصفهان 
درخواس��ت هایی را از رس��انه ها و مس��ئوالن در 
خصوص پیگیری مسئله آب دارند که قابل ستایش 
اس��ت ولی برخی از این مدیران ازجمله ش��هردار 
اصفهان که دغدغه زیادی نس��بت به حل مشکل 
زاینده رود دارند در خصوص دس��تور اس��تانداری 
نس��بت به کاهش 40 درصدی مصرف در آبیاری 
فضای سبز هنوز اقدامی را انجام نداده است و این 
در حالی است که یکی از مؤلفه های اصلی مبارزه با 

وضعیت موجود مصرف بهینه آب است.
زرگرپور در ادامه در خصوص وضعیت زمین خواری 
در استان نیز اظهار داشت: با توجه به آمارهایی که 
اخیراً ارائه شده اس��ت بزرگ ترین زمین خواران در 
شش استان کشور هس��تند که استان اصفهان نیز 

یکی از این استان هاست.
استاندار اصفهان در پاس��خ به سؤال خبرنگاری در 
خصوص وضعیت استفاده از مازوت در نیروگاه  های 
اصفهان با توجه به فرارس��یدن فصل سرما اظهار 
داشت: عدم استفاده از مازوت دستور قضایی است 
و من به هیچ وج��ه اختیار ندارم ک��ه در این زمینه 
اقدامی انج��ام دهم ولی امی��دوارم روال به همین 

صورت ادامه پیدا کند.
وی در ادامه بابی��ان اینکه تولید بنزی��ن یورو 4 و 
گازوییل یورو 3 ت��ا پایان مهرماه س��ال جاری در 
اصفهان آغاز خواهد شد، گفت: با تولید و توزیع این 
بنزین به میزان قابل توجهی آلودگی هوا در اصفهان 

کاهش خواهد یافت.
زرگ��ر پ��ور کنت��رل ت��ردد موتورس��یکلت ها در 
اصفهان در راس��تای کاه��ش آلودگی ه��وا را نیز 
یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات موردنیاز ب��رای کاهش 
آالینده ه��ای ه��وای اصفه��ان دانس��ت و افزود: 
درصورتی ک��ه ت��ردد موتورس��یکلت های کنترل 
ش��ود به می��زان قابل توجه��ی آلودگ��ی صوتی 
 و س��رقت های ب��ه عن��ف نی��ز کاه��ش خواه��د

یافت.

راه ان�دازی کری�دور ش�هرک علم�ی 
تحقیقاتی اصفهان اولویت دوم استان پس از 

آب
وی پیگی��ری راه ان��دازی کریدور ش��هرک علمی 
تحقیقاتی اصفه��ان را از طرح ه��ای مهم در حال 
پیگیری بعد از موضوع آب در استان عنوان کرد و 
بیان داشت: راه اندازی این کریدور فرصت طالیی 
برای استان اصفهان و حتی کشور در عرصه توسعه و 

 صنعت دانش محور
است.اس��تاندار   
اصفه��ان در ادامه 
بابیان اینکه برخی 
از مدیران ش��هری 
با تفکرات و نوع نگاه 
و نحوه ارائه خدمات 
به شهروندان موجب 
ف��رار س��رمایه ها از 
اصفهان می شوند، 
ادام��ه داد: ب��رای 
مثال ع��دم در نظر 
گرفتن تس��هیالت 
برای سرمایه گذاران 
به وی��ژه در بح��ث 
توریسم بسیاری از 
س��رمایه های خود 

اصفهان را فراری داده است.
وی در خصوص ورزش��گاه نقش جهان و واگذاری 
آن به دو گزینه فوالد مبارکه و شهرداری اصفهان 
نیز بیان داشت: در حال حاضر گزارش ها موردنیاز 
از سوی شهرداری  و فوالد مبارکه در حال بررسی 
اس��ت و به محض اینکه وزی��ر ورزش و جوانان به 
اس��تانداری تفویض اختیار کنند و نقش جهان را 
پروژه های استان اعالم کنند این واگذاری تا پایان 

مهرماه انجام می شود.
زرگر پور در ادامه ع��دم راه اندازی موزه دفاع قدس 
را ظلم بزرگ به مردم اصفهان داست و افزود: تمام 
غصه من از این است که روی هر پروژه ای که دست 

می گذاریم بیش از ۱0 سال متوقف بوده است.
وی بابی��ان اینکه در ح��ال حاضر در بس��یاری از 
استا ن های کشور به ویژه تهران و کرمان شهرداری 
موزه دفاع مقدس را راه اندازی کرده اس��ت، اظهار 
داشت: در اس��تان اصفهان نیز با توجه به برگزاری 
جلسات مختلف قرار شده اس��ت که شهرداری با 
همکاری نیروهای مسلح اصفهان به راه اندازی این 

پروژه اقدام کند

راه اندازی کریدور شهرک علمی تحقیقاتی اولویت دوم استان است

استاندار:غصه من از پروژه های نیمه تمام است

استاندار اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح آخرین وضعیت حوضه آبریز زاینده رود سال آبی  گروه 
93-92 را خشک ترین سال آبی در طول 40 سال گذشته دانست و اظهار داشت: در سال جاری میزان ورودی آب به جامعه

س�د زاینده رود یک هزار میلیون مترمکعب بوده اس�ت درحالی که در درازمدت این می�زان یک میلیون و 400 هزار 
مترمکعب بوده است.

عدم راه اندازی موزه دفاع مقدس ظلم به مردم اصفهان است

راه اندازی کریدور 
شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان 
را از طرح های مهم 

در حال پیگیری 
بعد از موضوع آب 

در استان است



اخبار کوتاهيادداشت

 احداث بندر خشک صرفه جويی 
در وقت و هزينه است

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون اس��تان اصفهان گفت: احداث 
بندر خشک سبب کاهش هزینه حمل ونقل و صرفه جویی در 

زمان و سوخت شده می شود.
حبیب اهلل بهرامی در خصوص احداث بندر خش��ک در استان 
اصفهان اظهار ک��رد: پیرو مصوبه هیئت دول��ت احداث بندر 
خش��ک باید با س��رمایه گذاری بخش های خصوصی صورت 

گیرد.
وی افزود: در ح��ال حاضر هفت نهاد و ش��رکت ازجمله اتاق 
تعاون اس��تان، اتاق بازرگانی و چند ش��رکت خصوصی دیگر 

هیئت مؤسس این پروژه را تشکیل می دهند.
عضو هیئت رئیس��ه اتاق تعاون اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
هیئت مؤسس نیز توسط هیئت مدیره اتاق تعاون انتخاب شده 
و اساسنامه آن نیز تدوین شده است و مراحل پایانی جهت ثبت 

شرکت را طی می کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری 2 میلیارد تومان 
به ثبت می رس��د و در صورت تخصیص فاینانس به این پروژه 

مشکلی در اجرای آن نداریم.
بهرامی اذعان داشت: در حال حاضر نیز پروژه مراحل پایانی 
انتخاب مشاور و انعقاد قرار آن را طی می کند و چهار محل نیز 
برای آن در نظر گرفته شده اس��ت که با توجه به مطالعات هر 

مکانی که اقتصادی تر و مناسب تر باشد انتخاب می شود.
وی اذعان داشت: بندر خشک مانند بندر ساحلی بوده و تخلیه 
بارگیری و مراحل گمرکی و ثبت سفارش در آن انجام می شود 

و درواقع مبدأ و مقصد کاال است.

 بازنگری در طرح جامع فوالد 
در دستور کار

 معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت
 7 طرح فوالدی گفت: وزارت صنع��ت معدن و تجارت تالش 
دارد با اس��تفاده از روش ه��ای تأمین مال��ی مختلف 7 طرح 
فوالدی را تعیین تکلیف کند که بر این اساس، تاکنون 2 طرح 

برای استفاده از فاینانس نهایی شده است.
مهدی کرباسیان با تش��ریح آخرین وضعیت 7 طرح فوالدی 
گفت: از 7 طرح ف��والدی که هر یک 800 ه��زار تن ظرفیت 
دارند، 4 طرح به لحاظ س��رمایه گذاری تعیین تکلیف ش��ده 

که عمدتاً بخش خصوصی در سرمایه گذاری آن فعال است.
وی بابیان اینک��ه تاکنون دو طرح برای اس��تفاده از فاینانس 
نهایی شده است، گفت: فوالد ش��ادگان، میانه، نیریز و پروژه 
سفیددش��ت که به بخش خصوصی واگذارشده اند، هم اکنون 
فعال شده و 65 درصد سهام آن ها در اختیار بخش غیردولتی 

قرارگرفته است.
وی تصریح کرد: درعین ح��ال فوالد بافق نیز از س��وی بانک 
صنعت و معدن و یک گ��روه از بخش خصوصی به زودی فعال 
خواهد ش��د و مقدمات واگذاری فوالد سبزوار و قائنات نیز به 

بخش خصوصی فراهم شده است.

 برگزاری نمايشگاه در و پنجره 
در اصفهان 

نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی در و پنج��ره، تجهیزات و 
صنایع وابس��ته 7 ت��ا 10 آبان  م��اه در محل نمایش��گاه های 
 بین المللی اس��تان اصفه��ان، واق��ع در پل شهرس��تان دایر 

می شود.
این نمایش��گاه یکی از زیرگروه های صنعت ساختمان است 
که باهدف برگزاری تخصصی نمایش��گاه ها و مستقل کردن 
زیرگروه ه��ای مختل��ف در قال��ب نمایش��گاه  های جداگانه 

سیاست گذاری شده است.
ازآنجاکه رشد این زیرگروه در سال های گذشته نشان داد این 
بخش، ظرفیت تبدیل شدن به نمایش��گاهی مستقل را دارد 
و بازدیدکنندگان و مش��ارکت کنندگان بخ��ش در و پنجره، 
تجهیزات و صنایع وابسته می توانند در نمایشگاهی مستقل 
هدایت شوند، برپایی این نمایش��گاه در اصفهان برنامه ریزی 
شد تا آن دسته از صاحبان صنایع و یا مخاطبان که تنها مایل 
به جمع آوری اطالعات و آش��نایی با این زیرگروه هستند، در 
نمایش��گاه های بزرگ صنعت ساختمان س��ردرگم نشوند و 
بتوانند از طریق بازدید و یا حضور در نمایشگاهی جداگانه به 

اهداف خود دست یابند. 
این نمایشگاه آماده ثبت نام مشارکت کنندگان و مجموعه های 
معتبری است که در بخش های مختلف این زمینه نمایشگاهی 
فعال بوده و تمایل دارند محصوالت، دستاوردها و خدمات خود 

را به بازدیدکنندگان و جامعه هدف ارائه دهند.
عالقه من��دان می توانن��د ب��رای دریافت اطالعات بیش��تر با 
حاص��ل تم��اس   031-32606601-4  ش��ماره های 

 کنند.

مجازات جرائم مالیاتی اشخاص 
حقوقی مشخص شد

    نماین��دگان مردم در خان��ه ملت مجازات جرائ��م مالیاتی 
اشخاص حقوقی را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی دیروز  )چهارشنبه 2 مهر( مجلس 
شورای اسالمی و در جریان رسیدگی به بند 64 الیحه اصالح 
قانون مالیات های مس��تقیم ماده 275 قانون را اصالح کردند 
که بر اس��اس آن مج��ازات جرائم مالیاتی اش��خاص حقوقی 

مشخص شد. 
بر اس��اس ماده 275 الحاقی به قانون مالیات های مس��تقیم 
چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، 
برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات زیر محکوم 

می شود: 
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 

2- ممنوعیت از اصرار برخی از اسناد تجاری 
تبصره - مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت 

کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست. 
گفتنی است؛ در جریان رسیدگی به این بند علیرضا محجوب 
پیش��نهاد حذف ماده 275 را مطرح کرد که م��ورد موافقت 

نمایندگان قرار نگرفت.

4
آغاز پیش فروش بلیت قطار مهر و آبان

پیش فروش بلیت قطار مهر و آبان از دیروز  آغاز ش��د.فروش بلیت قطارهای مسافری از تاریخ حرکت 
یازدهم مهرماه تا سی ام آبان ماه 1393 از دیروز  رسماً آغاز شد.مسافران می توانند با مراجعه به سایت 
اینترنتی خرید بلیت اقدام به رزرو آن کنند و طبق اعالم راه آهن نیاز به حضور در آژانس های مسافرتی 

وجود ندارد.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احداث تصفیه خانه 
در نزدیکی نیروگاه اصفهان برای تأمین آب این نیروگاه از 
پساب بخشی از مشکالت کم آبی این شهر را برطرف می کند.

سید ناصر موسوی الرگانی با اش��اره به جلسه دیروز خود و 
نماینده مردم خمینی شهر با وزیر نیرو و بابیان اینکه در این 
جلسه با وزیر نیرو مشکالت آب و موضوع خشکسالی استان 
اصفهان را بررسی کردیم،  اظهار داشت:  در حال حاضر بخش 
صنعت هم از آبی که برای شرب و کشاورزی استفاده می شود 
اس��تفاده می کند ازاین رو وزیر نیرو تأکید کردند ازاین پس 

بخش صنعت آب موردنیاز خود را از پساب تهیه کند. 

وی افزود:  در این جلس��ه که بنده و صرامی فروشان حضور 
داش��تیم پیش��نهاد ش��د قس��متی از فاضالب شهرستان 
فالورجان و خمینی شهر به سمت نیروگاه اصفهان هدایت 
ش��ود. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
بابیان اینکه نیاز آبی نیروگاه اصفهان در سال 600 تا 700 
میلیون مترمکعب در سال است،  تأکید کرد: در این جلسه 
تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه تصفیه خانه ای در نزدیکی 
این نیروگاه احداث ش��ود تا از پسابی که ایجاد می شود آب 

موردنیاز نیروگاه را تأمین کنند. 
وی بابیان اینکه قرار ش��د وزیر نیرو دستور بررسی احداث 
این نیروگاه را به توانیر بدهد،  تصریح کرد: در همین راستا 
قرار شد جلس��ه ای با معاونان وزیر نیرو در حوزه برق و آب 

داشته باشیم. 
موس��وی الرگانی با اش��اره به مش��کل کم آبی به واس��طه 
خشکس��الی و کاهش بارندگ��ی،  بیان داش��ت: امیدواریم 
با اح��داث این تصفیه خانه بخش��ی از مش��کالت اصفهان 
در بخ��ش آب برط��رف ش��ود و س��ایر صنای��ع نی��ز در 
 راس��تای س��رمایه گذاری برای احداث نیروگاه پیش قدم 

شوند. 

مدی��رکل آم��ار و اطالعات اس��تانداری اصفه��ان گفت: 
زمینی که پنج س��ال و بیشتر از آن کش��ت نداشته است 
بایر بوده و مش��مول طرح سرشماری کش��اورزی نیست. 
محمدرضا قاس��می افزود: هم اکنون اصفهان آماده انجام 
این سرش��ماری اس��ت و کالس های آموزش��ی مأموران 
سرشماری عمومی کشاورزی نیز به اتمام رسیده است.وی 
تأکید کرد: هدف از انجام این سرشماری محک آمارهای 

موجود سازمان جهاد کشاورزی است.
وی اظهار ک��رد: تعداد بهره برداران کش��اورزی اس��تان 

اصفهان هم اکنون 202 هزار است و بخش قابل توجهی از 
اشتغال در این بخش نیز مربوط به تولید گوشت قرمز، شیر 

و لبنیات و مرغ است.
مدیرکل آمار و اطالعات اس��تانداری اصفهان اضافه کرد: 
اصفهان، فالورجان و نجف آباد دارای بیشترین بهره بردار 
بخش کشاورزی هستند.طرح سرشماری کشاورزی از پنج 
مهر جاری آغاز می شود.این طرح بدون استفاده از کاغذ و 
با تبلت انجام می شود و ازنظر حجم بهره برداری کشاورزی 
اس��تان اصفهان در کش��ور بعد از اس��تان های خراسان، 
فارس، مازندران، کرمان و گیالن قرار دارد.به گفته معاون 
برنامه ریزی استاندار اصفهان این سرشماری با حضور 700 

نیروی آمارگیر انجام می شود.
علیرض��ا همدانی��ان گف��ت: در ای��ن سرش��ماری همه 
بهره برداران، می��زان و نوع محصول تولیدی، س��طح زیر 
کشت در 9 مورد زراعت، باغداری، دام سبک، دام سنگین، 
کرم ابریش��م، پرورش ماه��ی، گلخانه ها، قلمس��تان ها و 

زنبورعسل به صورت ملی آمارگیری می شود.
در سال های اخیر براثر خشکسالی، تولید محصوالت زراعی 

و سطح کشت در این استان رو به کاهش گذاشته است.

مديرکل آمار و اطالعات استانداری اصفهان

زمین های باير در اصفهان سرشماری نمی شود 
وزير نیرو دستور احداث تصفیه خانه در محدوده نیروگاه اصفهان را صادر کرد

بازچرخه آب در صنايع استان

 اگر به ازای هر بار اس��تفاده از دس��تگاه کارت خوان بین
 100 تا 120 تومان از دارنده دس��تگاه به عنوان کارمزد 
دریافت ش��ود، بر اس��اس حدود 430 میلیون تراکنش 
انجام ش��ده در پایانه های فروش طی خردادماه امسال، 
حدود 43 تا 51.5 میلیارد تومان درآمدزایی خواهد شد 
که البته در برخی مواقع مانند روزهای پایان سال می توان 
انتظار داش��ت تعداد تراکنش ها نیز به نحو چشمگیری 
افزایش یابد. درعین حال، با فرض 430 میلیون تراکنش 
در ماه، درآمد س��الیانه کارمزد برای کارت خوان ها بین 

692 تا 830 میلیارد تومان خواهد بود.
 بر اساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی مبلغ کارمزدی 
که از ابتدای آبان ماه از دس��تگاه های پایانه فروشگاهی 
بابت هر تراکنش از دارندگان کارت خوان ها اخذ خواهد 
ش��د، حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این 
مبلغ درصدی از رقم فروش نیس��ت و به میزان تراکنش 

بستگی دارد. 
هزینه  محاسبه شده بانک مرکزی برای هر تراکنش بین 
200 تا 250 تومان اس��ت که تصمیم بر این شده است 
که حدود 50 درصد از این هزینه  در قالب کارمزد پوشش 

داده شود.
مس��ئوالن بانک مرکزی تأکید کرده اند ک��ه مبلغی که 
کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود 
دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده 
می کنند را در بر خواهد گرفت. بررسی ها نشان می دهد 
ک��ه در خردادماه امس��ال مجموع تع��داد تراکنش های 

»شاپرک« ش��امل 12 ش��رکت ارائه دهنده خدمات در 
کلیه بخش ها در کل کش��ور 577.069.486 تراکنش 

بوده است.
طبق آخرین آمار ارائه ش��ده از س��وی بانک مرکزی، در 
خردادماه امس��ال تعداد تراکنش های پایانه های فروش 
در سراسر کش��ور بیش از 429.946.777 میلیون بوده 
اس��ت. از این تعداد 294.703.826 تراکنش مربوط به 
خرید، 87.553.139 تراکنش مربوط به مانده گیری و 
حدود 47.689.812 تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید 

شارژ بوده است.
این در حالی است که مطمئناً تعداد تراکنش های پایان 
سال و شهریورماه که نزدیک به فصل آغاز مدارس است، 
به چند براب��ر افزایش می یاب��د. بااین وجود اگ��ر تعداد 
تراکنش های خردادماه را مالک قرار دهیم و با این حساب 
اگر بابت هر تراکنش دریافت مبلغ 100 تومان در شورای 
پول و اعتبار ب��ه تصویب نهایی برس��د، درآمد حاصل از 
کارمزد گیری بابت ه��ر تراکنش پایانه ه��ای فروش در 
هرم��اه ح��دود 57.700.000.000  تومان و س��الیانه 

692.400.000.000 تومان خواهد بود.
همچنین اگر رق��م کارمزد 120 تومانی تصویب ش��ود، 
درآمد ماهیان��ه 69.240.000.000 تومان و س��الیانه 

830.880.000.000 تومان خواهد بود.
بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده باال از این 
شبکه، بازسازی آن با توجه به استهالک و نیاز به نگهداری 
و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانک ها بابت نگهداری 

شبکه اعالم می کند. 
بررسی ها حاکی اس��ت که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز 

بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
ناصر حکیمی مدیرکل فن��اوری اطالعات بانک مرکزی 
با اعالم اینکه خدماتی که روی پایانه ه��ای فروش ارائه 
می ش��ود به قدری باال اس��ت که ای��ن هزینه های جزئی 

دریافتی که برای بهبود شبکه اس��تفاده می شود بسیار 
ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که 
مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی 
مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود 

واقعاً ناچیز است.
بااین وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان 
به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش به دست 
می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را ه��م زیاد می دانند، 
درعین حال مس��ئوالن بانک مرکزی دغدغ��ه و نگرانی 
فروشندگان را ناش��ی از ش��ایعه هایی که در مورد طرح 

ایجادشده است، عنوان می کنند. 
از س��وی دیگر مردم عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه 
اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت 
کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن 
به قیمت کاالی خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

یکی از فروشندگان به مهر عنوان کرد: اگر ماهیانه هزار 
بار کارت در دستگاه کش��یده شود و کارمزد هر تراکنش 
100 تومان باش��د، به ازای آن هرماه 120 هزار تومان از 
یک فروشنده دریافت می شود که اگر اجاره ماهیانه مغازه 
این فرد یک میلیون تومان باش��د، می توان گفت که 12 
درصد هزینه اجاره به عنوان کارمزد دریافت خواهد شد.

نکته دیگری که مسئوالن بانک مرکزی بر آن تأکیددارند، 
این اس��ت که بخش��نامه دریافت کارمزد از پذیرندگان 
کارت خوان ها دو سال پیش صادرشده بود اما اجرایی نشد 
و هم اکنون با تغییراتی خواستار اجرایی شدن آن هستیم.

مهر با آمار منتشر کرد:

درآمد میلیاردی کارت خوان ها به کجا می رود 

معاون وزی��ر نیرو در ام��ور آب و آبفا از آغ��از اجرای طرح 
باروری ابرها در 12 اس��تان کش��ور از ابتدای مهرماه سال 
جاری )س��ال آبی جدید( خب��ر داد و درعین حال، رئیس 
موسس��ه تحقیقات آب نیز گفت: اصفهان، کرمان، فارس، 
یزد، آذربایجان  ش��رقی و غربی، چهارمح��ال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، تهران، گیالن، مازندران و گلستان 

برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
رحیم میدان��ی بابیان اینکه طرح ب��اروری ابرها به صورت 
جدی در برنامه ه��ای وزارت نیرو قرارگرفته اس��ت گفت: 
تمام��ی تجهی��زات و بس��ترهای الزم برای انج��ام طرح 
پیش بینی و هواپیماها هم تجهیز ش��ده اند و این کار از دو 
روش ژنراتورهای زمینی و عملیات هوایی انجام خواهد شد.

معاون وزیر نی��رو در ام��ور آب و آبفا اظهار داش��ت: طی 
نشست هایی که با سازمان هواشناس��ی کشور داشته ایم، 
این سازمان متعهد شد طی 8 ماه این مطالعات تمام شود 
تا در صورت امکان انجام این طرح به تمامی اس��تان های 

کشور تعمیم یابد.
وی با اش��اره به انجام طرح در 12 استان کشور افزود: این 
طرح از ابتدای س��ال آبی 94-93 آغاز خواهد شد و وزیر 
نیرو تأکید جدی بر باروری ابرها در محدوده استان تهران 
دارد. این مقام مس��ئول در وزارت نیرو بر انجام مطالعات 

امکان س��نجی، پیش از اجرای طرح ب��اروری ابرها در هر 
منطقه تأکید کرد.

میدانی درباره تأمین اعتبار موردنی��از این طرح گفت: در 
سال گذش��ته افزون  بر اعتبار مصوب باروری ابرها، 100 
میلیارد ریال اعتبار مازاد به این امر تخصیص یافت و همین 

امر موجب شد زیرساخت های الزم به خوبی تأمین شود.
همچنین مرتضی افتخاری بابیان اینکه در سال آبی جاری 
بحث باروری ابرها به صورت جدی در ایران اجرا خواهد شد 
اظهار داشت: امسال اس��تان هایی در برنامه قرارگرفته که 
مطالعه امکان سنجی بارورسازی در آن اتفاق افتاده باشد و 
یا اینکه بشود مبتنی  بر اطالعات موجود و کامل این کار را 
انجام داد؛ در غیر این صورت اجرای بارورسازی نمی تواند 

مؤثر باشد.
وی با اش��اره به اینکه روش باروری به  لح��اظ هزینه های 
استحصال آب از تمامی روش ها مقرون به صرفه  تر است و 
 در بیش��ترین حد خود قیمت تمام شده هر مترمکعب آب

 60 تومان برآورد شده است؛ درحالی که درروش  های دیگر 
تا 2000 تومان نیز هزینه انجام می شود.

رئیس موسس��ه تحقیقات آب ادامه داد: ب��اروری ابرها در 
ایران موجب افزایش 5 تا 20 درص��دی بارش در مناطق 
اجرای طرح می شود. وی از اس��تان های اصفهان، کرمان، 

فارس، ی��زد، آذربایجان  ش��رقی و غرب��ی، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، گیالن، مازندران و 

گلستان برای اجرای طرح نام برد.
افتخاری درباره برخی اظهارنظرها درباره مش��کل محیط   
زیستی باروری ابرها با ترکیب های شیمیایی بیان داشت: 
حجم موادی که برای باروری ابر استفاده می شود، بسیار کم 
است به طوری که هیچ اثر منفی در محیط زیست نمی تواند 

داشته باشد.
وی ادامه داد: مق��دار مجاز غلظت نقره در آب ش��رب 50 
میکروگرم در هر لیتر اس��ت؛ این مواد سال هاست که در 

باروری ابرها در همه جهان 
استفاده می شود و بیشترین 
مقدار گزارش شده نقره در 
آب شش برابر کمتر از حد 
مجاز اس��ت؛ لذا این مقدار 
تهدیدی برای محیط زیست 

نمی تواند باشد.
رئیس موسس��ه تحقیقات 
آب با تأکید بر اینکه باروری 
ابر در یک منطقه، کاهشی 
را در ب��ارش مناط��ق دیگر 
ایجاد نمی کند گفت: در هر 
مرحله از باروری از حدود 5 
درصد از رطوبت ابر استفاده 
می شود و لذا این ابر توانایی 
دارد که در مناطق دیگر نیز 

بارش ایجاد کند و باروری ابر موجب از بین رفتن بارش در 
دیگر مناطق نخواهد شد.

وی با اش��اره به لزوم افزای��ش امکانات فنی کش��ور برای 
توسعه طرح بارورسازی ابرها بیان داشت: در حال حاضر، 
برای انجام بارورس��ازی ب��ه روش هوایی فق��ط دو فروند 
هواپیما در اختیار مرکز بارورسازی ابرها است درحالی که 
 طبق اس��تاندارد و با توج��ه به گس��تره جغرافیایی ایران، 
5 فروند نیاز اس��ت.افتخاری ادامه داد: با توجه به امکانات 
موجود و فاصله اس��تان ها از همدیگر، طبق برنامه کشور 
به س��ه منطقه ش��امل محدوده ش��مال  غرب، مرکزی و 
حاش��یه خزر تقسیم ش��ده تا محدوده پ��رواز هواپیماها 
مش��خص باش��د؛ بر این اس��اس، عملیات در استان های 
حاشیه خزر در فصل بهار انجام می ش��ود اما دو محدوده 
دیگر بیشتر در نیمه دوم سال انجام می شود.رئیس موسسه 
تحقیق��ات آب بابیان اینکه برای پوش��ش کل کش��ور به 
افزایش پوشش رادار هواشناسی نیاز اس��ت ادامه داد: در 
حال حاض��ر، 3 رادار در اختیار مرکز بارورس��ازی بوده و 
 5 رادار نیز در سازمان هواشناس��ی کشور است؛ اما برنامه

 3 رادار دیگر در دست اقدام است.

از ابتدای مهر کلید خورد؛

ايجاد بارش مصنوعی از شمال تا مرکز ايران

 جگوارهايی که ابرهای اصفهان بارور می شوند 
روحیه شناس هستند 

جگوارهایی که تا دو س��ال آینده ساخته می شوند، 
می توانند راننده شان را بشناسند یا گرمای صندلی 

موردعالقه راننده را تشخیص دهند.
هدف پروژه »دس��تیار هوش��مند« جگوار لندروور 
همانند تالش برای س��اخت فناوری ب��دون راننده، 
جذب گروه رو به رشد س��اکنان شهری است که به 
تلفن هوشمندشان بیشتر از خودروها وابسته هستند. 
این مسئله موجب کاهش میزان مالکیت خودرو در 
شهرهای بزرگ اروپا شده به طوری که در این شهرها 
اس��تفاده از حمل ونقل عمومی یا اش��تراک خودرو 
گزینه محبوب تری از داشتن خودرو به شمار می روند.

طبق تحقیقات شرکت یورو مونیتور اینترنشنال، از 
سال 2005 ش��مار خودروها به ازای هر هزار ساکن 
پاریس 9 درص��د و در لندن 8 درص��د کاهش یافته 
است. در مونیخ که مقر مرکزی بی ام و است این نرخ 
16 درصد کاهش داشته اس��ت.آنتونی هارپر، مدیر 
تحقیقات جگوار اظهار کرده است جگوار و لندروور 
سیستم دستیار هوش��مند را به تدریج ظرف 24 ماه 
 آینده عرض��ه خواهند کرد.وی ب��ه بلومبرگ اظهار

 کرد :این سیس��تم خودروها را هوش��مندتر کرده و 
برای تعامل پویاتر می کنند.بر اس��اس این گزارش، 
این سیس��تم از دوربین ه��ا برای شناس��ایی چهره 
راننده اس��تفاده می کند و از فناوری بهره می گیرد 
که از تلفن های هوشمند سیگنال دریافت می کند تا 
محیط را با طبع راننده تطبیق دهد و حتی تنظیمات 
رانندگی را برای شخص انجام دهد. هدف از طراحی 
این سیس��تم کمک به معطوف نگه داشتن حواس 
راننده به ج��اده و رقابت با فناوری مرس��دس بنز و 
فورد موتور بوده است.استفاده فزاینده از دوربین ها 
و همچنین حس��گرهای مادون قرمز و مافوق صوت 
خودروها را هوشمندتر کرده و به نگه داشتن خودرو 
در خط حرکت و تشخیص اش��یا در نقاط کور برای 
راننده کمک کرده است.مرس��دس س��ال گذشته 
سیستمی را در مدل سدان لوکس اس کالس معرفی 
کرد که به خودرو امکان می دهد در ترافیک راه به طور 
اتوماتیک توقف ک��رده و حرکت کند. آئودی نیز ماه 
جاری پروژه مشابهی را معرفی کرد که کنترل فرمان، 
ترمز و شتاب اتوماتیک در سرعت پایین را در خودرو 

امکان پذیر می کند.

حجم موادی که 
برای باروری ابر 

استفاده می شود، 
بسیار کم است 

به طوری که هیچ 
اثر منفی در 

محیط زيست 
 نمی تواند

 داشته باشد

خودرو



یادداشت

شورای صدور پروانه نمایش خانگی باعرضه پنج عنوان فیلم به این شبکه موافقت کرد.
فیلم های »فرش قرمز« ب��ه تهیه کنندگي احمد احمدي و کارگردان��ی رضا عطاران، 

»شب هاي روشن« به تهیه کنندگي حسین زندباف مجوز دریافت کردند.
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فیلمتازهرضاعطارانبهشبکهنمایشخانگیمیآید

برنامههایجشنوارهفیلم
کودکونوجوان

هفتیادداشت

 تنابنده سریال طنز »علی البدل« 
را می نویسد

تهیه کنن��ده مجموع��ه س��ریال های »پایتخ��ت« در خصوص 
ساخت سریال نوروزی امسال توس��ط سیروس مقدم، اعالم کرد: 
»علی البدل« نام موقت سریال نوروزی شبکه یک سیماست که در 

حال حاضر توسط محسن تنابنده در حال نگارش است.
این تهیه کننده گفت: فعاًل هیچ اشاره ای به داستان سریال نوروزی 
شبکه یک نمی توان کرد؛ چراکه طرح اصلی قصه توسط محسن 
تنابنده در حال نگارش است و تازه اول راه است. این مجموعه طنز 
فعالً بانام »علی البدل« توسط آقای تنابنده نوشته می شود تا ببینیم 

در نهایت چه می شود

کودک باید از سینمایش لذت ببرد
ارژنگ امیر فضلی با اش��اره به لزوم توجه و شناخت فیلمسازان از 
روحیه کودکان گفت: فیلم های کودکان باید طوری ساخته شود 
که آنها از دیدنش لذت ببرند.این بازیگر آشنای سینما و تلویزیون 
که در کارنامه خ��ود درزمینه کودک و نوج��وان آثاری چون »الو! 
الو! من جوجوام!«، »مربای شیرین« و »س��الم کوچولو« را دارد، 
پیرامون آثاری که برای کودکان و نوجوانان ساخته می شودگفت: 
برای ساخت برنامه های مخصوص سنین پایین موارد مهم بسیاری 
باید رعایت ش��ود که متأس��فانه کمتر کس��ی به این موارد توجه 
می کند. حتی در آمریکا و کشور های پیشرفته ازلحاظ سینمایی 
هم این مش��کل وجود دارد. امیر فضلی ادامه داد: وقتی یک فیلم 
به عنوان اثری برای کودک به بازار عرضه می شود، خانواده ها آن را 
تهیه می کنند و هیچ شناختی نسبت به این که آیا این اثر مناسب 
کودک است یا نه وجود ندارد. درحالی که ممکن است این فیلم برای 
خانواده جذاب باشد و آن ها را از خنده روده بر کند، اما برای کودکان 
جالب نباشد.او اضافه کرد: بسیاری از سازندگان آثار انیمیشن و یا 
ظاهراً کودک تصور می کنند که چون ایده و اثر نهایی برای خودشان 
جالب است، باید برای خردسال و کودک جامعه هم جذاب باشد؛ 
غافل از این که این اثر تنها برای ذهنیت خود افراد جالب توجه است.

 مرتضی احمدی : منتظر اولین 
رمانم هستم

مرتضی احم��دی، می گوی��د این روزه��ا به علت کهولت س��ن، 
دچار ضعف ش��دید اس��ت ولی بااین حال کتاب های ت��ازه ای از 
او به زودی منتش��ر می ش��وند.او این روزها منتظر گرفتن مجوز 
نخستین رمانش اس��ت. رمانی که با عنوان »مردی که هیچ بود« 
 توسط نشر ققنوس به وزارت ارش��اد فرستاده شده، تا اجازه چاپ

 بگیرد.
اما غیرازای��ن دو کتاب دیگر مرتضی احمدی، ک��ه در دولت دهم 
متوقف شده بود این روزها مجوز گرفته است. او درباره این کتاب ها 
می  گوید: »پیش پرده و پیش پرده خوانی و تاریخچه آن« زیر چاپ 
است و کتاب »فرهنگ لغات بر و بچه های تهرون« هم مجوز گرفته 
اس��ت. درواقع در این دولت اجازه دادند که ای��ن دو کتاب بعد از 

مدت ها چاپ شود.«

      همزم�ان ب�ا برگ�زاری 
جش�نواره فیلم کودک، ۶۰ 
مدرس�ه در اصفهان میزبان 
گروه های نمایشی می شوند

.رئیس اداره امور تربیتی استان 
اصفهان گف��ت: ای��ن برنامه با 
هماهنگی اداره آموزش وپرورش 
و شهرداری اصفهان جهت ایجاد 
اوقاتی شاد و خاطره انگیز برای 
دانش آموزان برگزار می ش��ود. 
تحویل پور افزود: ۶۰ مدرس��ه 
در سطح ش��هر اصفهان میزبان 
گروه ه��ای مختلف نمایش��ی 
خواهند ب��ود که در بخش��ی از 
اوقات حض��ور دان��ش آموزان 
در مدرس��ه ب��ا عن��وان » زنگ 
جش��نواره « به اجرای نمایش 
خواهند پرداخت. وی در ادامه 
عنوان کرد: ای��ن ویژه برنامه از 
۵ روز پیش از زم��ان برگزاری 
جشنواره فیلم کودک آغازشده 
و تا پایان آن نی��ز ادامه خواهد 

داشت.
نمایشگاه محصوالت فرهنگی 
و هن�ری در طول جش�نواره 

کودک برگزار می شود
معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری اصفهان گفت: نمایشگاه 
محصوالت فرهنگ��ی و هنری 
را در ط��ول جش��نواره برگزار 
می کنیم.بصیرپور افزود: کانون 
با برنامه های متن��وع فرهنگی 
در ایام برگزاری جشنواره فیلم 
کودک حض��ور فعال��ی خواهد 
داش��ت.او ادامه داد: ایام برپایی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
فرصت مناس��بی اس��ت تا این 
عزیزان با کانون پرورش فکری 
و ن��وع فعالیت ه��ای آن آش��نا 

شوند و از نزدیک ارتباط خوب و 
 مؤثری میان آنان با کانون برقرار 

شود. 
وی عنوان کرد: به همین جهت 
ما از طریق برگزاری نمایشگاهی 
از محصوالت فرهنگی و هنری 
کان��ون، از ۵ ال��ی ۸ مهرماه به 
استقبال از کودکان و نوجوانان 
در جش��نواره فیل��م ک��ودک 

می رویم. 
معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری اصفه��ان در ادامه افزود: 
این نمایش��گاه در جشن بزرگ 
پروانه ه��ا در س��الن ۲۵ آب��ان 
واقع در ورزش��گاه نقش جهان 
 و ب��ا حض��ور جمع کثی��ری از

 دانش آموزان مدارس اصفهان 
برگزار خواهد شد. 

کودکان ایرانی برای داوری 
بخش بین المللی جشنواره 

فیلم کودک انتخاب شدند
داوران ایرانی کودک و نوجوان 
برای قضاوت در بخش بین الملل 
بیس��ت و هش��تمین جشنواره 
بین المللی فیلم ه��ای کودکان 
و نوجوان��ان انتخاب ش��دند.  از 
میان 11 نوجوان انتخاب ش��ده 
در آزم��ون داوری ک��ه ب��ه 
زبان های مختلف تسلط کامل 
دارند، ش��ش نفر ب��رای حضور 
در بخش بین المل��ل انتخاب و 
به تهران اعزام می ش��وند تا در 
کن��ار ک��ودکان و نوجوانان��ی 
4۰ کش��ور  ک��ه از ح��دود 
جه��ان ب��رای داوری فیلم های 
بخ��ش بین المل��ل جش��نواره 
برگزیده ش��ده اند به داوری در 
بخ��ش بین المل��ل جش��نواره 

بپردازند.

 آمار ثبت شده نشان می دهد انتشارات ستارگان درخشان 
در اس��تان اصفهان از س��ال 139۰ تا ش��هریورماه سال 
جاری با به چاپ رساندن ۶۶ عنوان اثر جدید، بیشترین 
کتاب های چاپ اول را در حوزه دفاع مقدس داشته است.

بر اساس اطالعات ثبت شده در بانک اطالعات خانه کتاب، 
از سال 139۰ تاکنون 4۵1 ناش��ر در حوزه دفاع مقدس 
کتاب منتش��ر کرده اند که از میان آن ها انتشارات سوره 
مهر در مدت سه سال و نیم گذشته ۵37 عنوان کتاب را 
منتشر کرده است که ۵9 عنوان اثر به چاپ اول رسیده و 

47۸ عنوان اثر دیگر تجدید چاپی اند. این انتشارات ۵۲۲ 
عنوان اثر  تألیفی و 1۵ کتاب ترجمه  داش��ته است. نکته 
قابل تأمل در این آمار منتشرشده، کمبود آثار تولیدی و 
حضور پررنگ آثار تجدید چاپی در سه سال و نیم گذشته 
اس��ت. ضمن اینکه از حدود 1۲هزار ناشر کشور، در این 
مدت تنها 4۵۰ ناشر یعنی کمتر از ۵ درصد ناشران در این 

حوزه کتاب منتشر کرده اند.
انتش��ارات روایت فتح نیز در این بازه زمانی 113 عنوان 
اثر منتشر کرده است که ۲۵ عنوان چاپ اول و ۸۸ عنوان 

دیگر تجدید چاپی اند. تمامی آثار این انتشارات تألیفی اند.
انتشارات امینان نیز با انتشار 1۰۰ عنوان اثر در رتبه سوم 
این فهرس��ت قرار دارد. 1۰ عنوان اثر این ناشر در طول 
سه سال ونیم گذشته چاپ اول و 9۰ عنوان دیگر تجدید 

چاپی اند. تمامی آثار این ناشر نیز تألیفی اند.
پ��س از انتش��ارات امینان ، انتش��ارات دارخوی��ن با 77 
عنوان اثر، انتشارات ستارگان درخشان وابسته به مرکز 
حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس و بسیج سپاه 
صاحب الزمان)عج( با 74 عنوان کتاب، موسسه فرهنگی 
هنری قدر والیت با 73 عنوان اثر، انتش��ارات سوره سبز 
با ۶۶ عنوان کت��اب، هر یک از انتش��اراتی های فاتحان و 
نیلوفران با ۶۰ عنوان اثر، انتش��ارات مل��ک اعظم با ۵3 
عنوان کتاب، مرکز اسناد انقالب اس��المی با ۵1 عنوان 
کتاب، انتش��ارات یا زهرا )س( با 4۸ عنوان اثر، انتشارات 
پیام آزادگان وابسته به موسسه فرهنگی پیام آزادگان با 
4۵ عنوان کتاب در سه س��ال و نیم گذشته در رتبه های 
بعدی قرار دارند.آمار ثبت ش��ده در بانک اطالعات خانه 
کتاب نش��ان می دهد انتشارات س��تارگان درخشان در 
استان اصفهان از سال 139۰ تا شهریورماه سال جاری با 
به چاپ رساندن ۶۶ عنوان اثر جدید، بیشترین کتاب های 
چاپ اول را در حوزه دفاع مقدس داشته است و پس ازآن 
انتشارات دارخوین از همان استان، با ۶۰ عنوان اثر جدید 
در رتبه دوم و انتش��ارات سوره مهر که بیشترین عناوین 
انتشار کتاب را در این بازه زمانی داشته است با ۵9 عنوان 

اثر چاپ نخست در رتبه سوم قرار دارد.

 محمدعلی نجفی درخواس��ت پروانه ساخت فیلم 
جدیدش بانام »اش��ک زاینده رود« را به س��ازمان 
سینمایی ارائه کرده و با دریافت مجوز، این فیلم را 

در اصفهان جلوی دوربین می برد.
محمدعلی نجفی کارگردان قدیمی سینمای ایران 
پس از گذشت 9 س��ال دوری از عرصه فیلمسازی 
می خواه��د به تازگی فیلم��ی را با عنوان »اش��ک 
زاینده رود« جلوی دوربی��ن ببرد که درباره آخرین 
وضعیت این پروژه س��ینمایی گفت: چندی پیش 
ن��گارش فیلمنامه به پایان رس��ید و م��ن به تازگی 
درخواس��ت پروانه س��اخت این فیلم را به سازمان 

سینمایی ارائه دادم و منتظر جواب آن ها هستم.
وی ادام��ه داد: اگ��ر همه چیز به خوب��ی پیش برود 
و پروانه س��اخت فیلم صادر ش��ود، پاییز امسال و 

همزمان با فرارسیدن ماه آبان، فیلم را کلید خواهم 
زد.کارگردان باس��ابقه س��ینمای ایران یادآور شد: 
تمامی لوکیشین های »اشک زاینده رود« در شهر 
اصفهان خواهد بود و این فیلم یک داستان عاشقانه 
را درگذر زم��ان روای��ت می کند.محمدعلی نجفی 
از س��ال 13۸4 تاکنون فیلمی را نس��اخته است و 
»زاگرس« آخرین فیلم او در سینمای ایران بود. او 
کارگردانی فیلم های »عشق طاهر«، »جنگ اطهر«، 
»لیله القدر«، »گزارش یک قتل«، »پرستار شب«، 
»افسانه شهر الجوردی«، »زمین آسمانی« و... را در 

کارنامه سینمایی خود دارد.

آمار تأمل برانگیز تولید کتاب در حوزه دفاع مقدس

»اشک زاینده رود« در اصفهان کلید می خورد 

اصفهانیهابیشترینانتشاراترادرحوزهدفاعمقدسدارند

جشنواره 
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ابالغ رای 
7/36 کالسه پرونده: 93-84ش6 شماره دادنامه: 701-93/4/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
بانک ملت-ساختمان  نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم 
بهسامان-پالک7 خواندگان: 1- علی رحیمی 2- حمیدرضا کارگر میرزا کوسه فرزند 
حاجی مراد هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- علی رحیمی 2- حمیدرضا کارگر به خواسته مطالبه 
مبلغ 26/300/000 ریال از وجه یک چک به شماره 314535-40/000/000 ریال مورخ 
با  قانونی،  به انضمام مطلق خسارت  ایران شعبه خمینی شهر  92/4/30 به عهده ملی 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
نظر  به  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خواندگان  ننموده  ارایه  ابراز و  از خود  خواهان 
میرسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
 26/300/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م 
ریال بابت اصل خواسته و 498/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )92/4/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
در همین مرجع و ظرف  قابل واخواهی  ابالغ  از  غیابی و ظرف 20 روز پس  صادره 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  قابل  از آن  20 روز پس 
م الف:15868 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه   93/4/3-75 دادنامه:  پرونده: 93-78ش6 شماره  7/37 کالسه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
بانک ملت-ساختمان  نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم 
بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- رضا اصالنی 2- سارا محمدی 
فرزند عبدا... هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- رضا اصالنی 2- سارا محمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 7/500/000 ریال از وجه یک چک به شماره 182805-30/000/000 ریال مورخ 
92/7/1 به عهده بانک ملت شعبه فلسطین اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
جلسه حضور  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به 
نظر میرسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 7/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و 484/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
مینماید رای  اعالم  و  اجرای حکم درحق خواهان صادر  تاریخ  تا   )92/7/1( موصوف 
در همین مرجع و ظرف  قابل واخواهی  ابالغ  از  غیابی و ظرف 20 روز پس  صادره 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  قابل  از آن  20 روز پس 
م الف:15869 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/30-704 دادنامه:  شماره  93-79ش6  پرونده:  کالسه   7/38
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
اقتصاد  مهر  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:   نوری 

ملت- بانک  دوم  توحید-طبقه  اصفهان-چهارراه  نشانی:  نوری  قاضی  نیلوفر  وکیل: 
ساختمان بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- اصغر روزبهانی فرزند 
منوچهر 2- حسن بی کب فرزند حاجی هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد با وکالت نیلوفر قاضی نوری به طرفیت اصغر روزبهانی – حسن بی 
کب به خواسته مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال از وجه یک چک به شماره 252657-
40/000/000 ریال مورخ92/7/1 به عهده بانک تجارت شعبه گلشن کد6930 به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق 
خواهان و گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و 
به پرداخت مبلغ 26/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 492/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/7/1( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15870 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

7/39 کالسه پرونده: 142/93ش6 شماره دادنامه: 731-93/5/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
بانک ملت-ساختمان  نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم 
بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- امید تقیان فرزند محمد 2- فرشته 
فتح الهی فرزند سید عبدا... هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
فتح  فرشته  تقیان-  امید  طرفیت  به  نوری  قاضی  نیلوفر  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک 
الهی به خواسته مطالبه مبلغ 22/300/000 ریال از وجه یک چک به شماره 990899-

65/000/000 ریال مورخ 92/5/21 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
و  خواندگان  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های 
قانونی  ابالغ  رغم  علی  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق 
در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و 
به پرداخت مبلغ 22/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/5/21( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس  از 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15872 شعبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

7/40 کالسه پرونده: 143/93ش6 شماره دادنامه: 730-93/5/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
اقتصاد  مهر  بانک  فرشچیان-سرپرستی  تاالر  توحید-جنب  اصفهان-خیابان  نشانی 
ملت- بانک  دوم  توحید-طبقه  اصفهان-چهارراه  نشانی  نوری  قاضی  نیلوفر  وکیل: 

نصرا...  فرزند  آقایی  محمود   -1 خواندگان:  جم  بهسامان-واحد7-موسسه  ساختمان 
2- باقر ذوالفقاری فرزند محمد هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
سفته گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 

شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
نیلوفر قاضی نوری به طرفیت محمود آقایی و باقر ذوالفقاری به خواسته مطالبه مبلغ 
مدرکیه  سفته  فقره  یک  مصدق  فتوکپی  به  توجه  با  مدرکیه  وجه  ریال   44/500/000
اینکه  و  ریال   50/000/000 مبلغ  به  0908037)سری/س(  کل  داری  خزانه  شماره  به 
خواندگان با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند 
و منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً 
محکومیت  به  حکم  آدم  ق  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  به 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 44/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 
پرداخت حق الوکاله وکیل  و  آگهی  ریال هزینه نشر  دادرسی و 320/000  ریال هزینه 
طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ 
93/2/4 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15873 شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12 شورای  حوزه   93/5/9 تاریخ   755 رای شماره  موجب  به  7/41 شماره:2005/92 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- غالمعباس کهن 
فرزند احمد 2- فرید حسین زاده فرزند عباس هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم 
هستند به خوانده ردیف اول محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 108/000 ریال هزینه دادرسی 
به صورت تساوی در حق محکوم له جواد رضایت فرزند حسین به نشانی اصفهان-خ 
باغ دریاچه-کوی بهار-بن بست کوچکی-ساختمان آذر-طبقه اول و پرداخت نیم عشر 
قانون   34 ماده  باشد.  می  ریال  میلیون   20/000/000 به  مقوم  دادخواست  حق االجرا. 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به 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 دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15875 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/42 شماره دادنامه:868-93/5/30 شماره بایگانی: 93-375 خواهان: عبدالرضا یزدان 
پناه نشانی اصفهان-شیخ صدوق-نبش شیخ مفید-ساختمان کرمی-طبقه اول-واحد4 
به  تقاضای صدور حکم خوانده  خوانده: مهدی زمانی نشانی مجهول المکان خواسته: 
مورخ  عادی  رسید  طبق  آجر  نرخ  التفاوت  مابه  بابت  ریال   9/600/000 مبلغ  پرداخت 
92/3/11 با احتساب خسارت تاخیر در تادیه و مطلق هزینه های دادرسی. گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی عبدالرضا یزدان پناه به 
حکم  تقاضای صدور  خواسته  به  مجهول المکان  زمانی  مهدی  طرفیت  به  فوق  آدرس 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/600/000 ریال بابت مابه التفاوت نرخ آجر طبق 
تادیه و مطلق هزینه های  در  تاخیر  احتساب خسارات  با  رسید عادی مورخ 93/3/11 
دادرسی با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و مستند ابرازی و با عنایت به اینکه 
مستند دعوی صرفًا حکایت از سه میلیون ریال وجه دفتری دارد و خواهان مستندی 
که حکایت از توافق پرداخت مابه التفاوت با خوانده باشد به شعبه ارائه ننمود لذا شورا 
دعوی خواهان را تا سقف سه میلیون ریال محمول به صحت دانسته و به استناد مواد 
198و515و519و522 ق آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت خواسته 
)وجه حساب دفتری( و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
هزینه نشر با احتساب اجرا و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/1/28 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل 
مابقی خواسته  بابت  و  می باشد  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی 
)مابه التفاوت نرخ آجر( با عنایت به اینکه مستندی ارائه ننموده به استناد بند 10 ماده 
84 قرار رد دعوی صادر می نماید و قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15879 هنرفر 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
7/43 شماره: 403/92 به موجب رای شماره 59 تاریخ 93/2/2 حوزه 35 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید موسایی سجزی 
فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 004020-16/84/6033 مورخ 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  یکصد  پرداخت  و  کشاورزی  بانک  عهده   88/7/2
آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  و  تاخیر  همچنین خسارت 
در حق  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 
امام-کوی شهید  آباد-خ  نجف  نشانی  محمدعلی  فرزند  پناه  یزدان  عبدالرضا  خواهان 
یزدان پناه و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
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 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15881 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/44 شماره: 1766/92ش8 به موجب رای شماره 629 تاریخ 93/4/24 حوزه 8 شورای 
به  ریاحی  عباس  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 10/00/000 ریال بابت 4 ماه اجور 
معوقه و 2/541/000 ریال قبوض مصرفی و 110/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر 
احکام. اجرای  حق  عشر  نیم  پرداخت  و   92/11/2 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
مشخصات محکوم له:زهرا شاهسنائی فرزند عبدا... نشانی خ کهندژ-محله 2پله-کوچه 
نسیم-بن بست سپهر. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
دو  مجتمع شماره  حقوقی  هشتم  نماید.م الف:15883 شعبه  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/45 شماره دادنامه: 1755-92/11/29 شماره پرونده:1118/92 مرجع رسیدگی: شعبه 
آزادی-ابتدای  میدان  نشانی  بانک صادرات  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5
خیابان سعادت آباد-ساختمان مرکزی وکیل: طاهره علیرضایی نشانی سه راه حکیم 
علی   -1 خواندگان:  عطایی-ساختمان71-واحد6  شهید  ارتش-کوچه  نظامی-ابتدای 
حاجیان پور نشانی خانه اصفهان-فلکه ماه فرخی-پ51، 2- مرتضی فرهنگ 3- مهدی 
گردشکار:  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  دو  هر  عبدالرحمن  حاج 
قانونی  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن  این شعبه و  به  پرونده  ارجاع  از  پس 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
 -1 به طرفیت  علیرضایی  طاهره  وکالت  با  بهرامی  مدیریت مسعود  با  بانک صادرات 
علی حاجیان پور 2- مرتضی فرهنگ 3- مهدی حاج عبدالرحمن به خواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت دو فقره سفته با احتساب 
بقای  به  عنایت  با  وکیل  و حق الوکاله  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  کلیه خسارات 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون 
ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ دوازده میلیون 
ریال بابت دو فقره سفته به شماره های 3545961)سری/ج( و 6138000)سری/ز( و 
اصل خواسته و مبلغ یکصد و بیست و هشت هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله  آگهی 
توافق طرفین  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاریخ وصول  لغایت   91/9/15 واخواست 
طی تعهدنامه مورخ 84/12/21 که به امضای طرفین رسیده براساس 23% سالیانه که 
اعالم  و  در حق خواهان صادر  می باشد  احکام شوراها  اجرای  عهده  بر  آن  محاسبه 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:15887 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 قیمت بلیت بازی های ایران  
در جام ملت ها مشخص شد

تیم ملی ایران باید در جام ملت های آسیا 
برابر تیم های بحرین، قط��ر و امارات به 

میدان برود.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قیمت 
بلیت های جام ملت های آس��یا را اعالم 
کرد. بازی های ایران در مرحله گروهی 
با سه قیمت متفاوت متناسب با جایگاه صندلی ها تعیین شده که 

به شرح زیر است.
ایران – بحرین، 30 دالر، 20 دالر، 15 دالر

ایران – قطر، 30 دالر، 20 دالر، 15 دالر
ایران – امارات، 30 دالر، 20 دالر، 15 دالر

بلیت دیدار نهایی نیز با قیمت های 151 دالر، 111 دالر و 80 دالر 
توزیع خواهد شد.

البته میزبان این رقابت ها به تیم ه��ای حاضر در این رقابت ها یک 
مقدار مش��خص ش��ده بلیت خواهد داد که این بلی��ت ها قیمتی 

پایین تر دارند.
خرید بلیت های جام ملت های آسیا از سایت کنفدراسیون فوتبال 
این قاره چند روزی است که شروع شده و تا 20 روز مانده به آغاز این 

رقابت ها ادامه خواهد داشت.

محرومیت ملی پوشان هندبال 
بخشیده شد

با اعتراض ملی پوش��ان محروم ش��ده 
هندبال ایران به دیوان عالی کشور، حکم 
محرومی��ت آنها از جمل��ه ۴ ملی پوش 

اصفهانی بخشیده شد.
چن��دی پی��ش و در پی غیب��ت چند 
ملی پ��وش هندب��ال ای��ران در اردوی 
تیم ملی بزرگساالن، کمیته انضباطی 
فدراسیون هندبال با تشکیل جلسه محرومیت های سنگینی برای ۹ 
ملی پوش و یک مربی هندبال ایران و باشگاه های آن ها درنظر گرفت. 
مهدی بیجاری، س��جاد ندری، مجتبی حیدرپور، اهلل کرم و سجاد 
استکی، میالد مسائلی و سعید برخورداری بازیکنان تیم ثامن الحجج 
سبزوار و علی رحیمی و عزیز نوربهبهانی بازیکنان و علیرضا حبیبی 
سرمربی تیم ثامن الحجج مشهد از جمله این افراد بودند که همگی 
بین 3 تا ۹ ماه از کلیه فعالیت ها در هندبال کش��ور محروم شدند و 

جریمه های مالی نیز برای آنها درنظر گرفته شد. 
ضمن اینکه دو تیم بانوان و آقایان باشگاه ثامن الحجج سبزوار و تیم 
ثامن الحجج مشهد از فصل پیش روی لیگ برتر باشگاه های ایران 
کنار گذاشته شدند تا س��نگین ترین حکم کمیته انضباطی تاریخ 

هندبال ایران رقم بخورد. 
حاال خبر می رسد با اعتراض ملی پوشان محروم شده به دیوان عالی 
کش��ور، این محرومیت ها غیرقانونی شناخته شده و با حکم دیوان 
عالی کشور تمامی احکام کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در این 

پرونده باطل اعالم شده است. 

 باز باران در اینچئون
باران ش��روع به باریدن کرد تا حداقل 
فضای خشک مس��ابقات جانی تازه به 
خ��ودش بگیرد.دقیق��ا در دومین روز 
پاییز.ام��روز هر ک��س را م��ی دیدی 
خوشحال بود و این خوشحالی اش فقط 

و فقط به باریدن باران ربط داشت.
م��ردم ش��هر اینچئون،خودش��ان 
هم ب��ه وجد آم��ده بودند و ان��گار باران بهانه ای ش��ده ب��ود برای 
اینک��ه خیاب��ان ه��ای شهرش��ان ش��لوغ تر از همیش��ه باش��د.
ب��ا چتره��ای رنگ��ی و از صبح خیل��ی زود)ب��ه س��اعت محلی(

در س��طح ش��هر تردد می کردند و بای��د گفت که مث��ل روزهای 
 قبل نبودند.کاش ب��اران زودتر باریده بود تا آن ه��ا زودتر از این به

 بازی های آسیایی لبخند می زدند!
احساس خوبی اس��ت وقتی که شهرش��ان شلوغ می ش��ود.انگار 
که زندگی جریان دارد و می ش��ود خیلی بلند نفس کش��ید.کاش 
باران باز هم ادامه داش��ته باش��د و حداقل تا پایان ب��ازی ها ببارد.

آنقدر ببارد ک��ه بی تفاوت��ی مردم ش��هر اینچئ��ون را با خودش 
 بب��رد و هفدمی��ن دوره بازی ه��ای آس��یایی را مثل ام��روز زیبا 

کند.

 صعود نایمخن به دور سوم با
 گلزنی جهانبخش

تیم فوتبال نایمخن در شب درخشش 
مهاجم ایرانی اش از س��د میزبان دسته 
سومی خود گذشت و راهی دور بعد شد.

در چارچوب رقابت ه��ای دور دوم جام 
از حذفی هلند موسوم به کی اِن وی بی 
بکر تی��م فوتب��ال آژاکس آمات��ورز در 
 خانه خود پذیرای ان ای س��ی نایمخن

 بود.
نایمخن که در این بازی علیرضا جهانبخش را 120 دقیقه کامل در 
ترکیب خود داشت در وقت های قانونی و اضافه بازی به تساوی 2 بر 
2 مقابل میزبان دسته سومی خود رسید و در ضربات پنالتی موفق 
شد با نتیجه 5 بر 3 به پیروزی برسد و جواز صعود به دور سوم این 

رقابت ها را کسب کند.
نایمخن در این دیدار ابتدا ب��ا گلی که س��ورد آرس در دقیقه 22 
به ثمر رس��اند از میزب��ان خود پیش افت��اد اما آژاک��س در دقیقه 
31 توس��ط الوس��یری کار را ب��ه تس��اوی کش��اند ت��ا در پای��ان 
 وقت ه��ای قانونی ب��ازی با نتیج��ه تس��اوی یک بر ی��ک خاتمه 

یابد.
در وقت های اضافه ب��ازی آژاکس با گل دقیقه ۹8 متس��ماکرز از 
میهمان خود پیش افتاد. ب��ا این نتیجه نایمخ��ن از دور رقابت ها 
حذف می ش��د اما علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی نایمخنی ها 
در دقیقه 102 گل تساوی تیمش را به ثمر رساند تا کار به ضربات 

پنالتی بکشد.
در ضرب��ات پنالت��ی ه��م جهانبخ��ش ضرب��ه دوم تیم��ش را 
 تبدی��ل ب��ه گل ک��رد ت��ا در ای��ن ب��ازی دو گل ب��ه ن��ام او ثبت 

شود.

6
به جای انتقاد از من انرژی را برای تیم های شان بگذارند!

کارلوس کروش می گوید خبری از انقالب در ترکیب تیم ملی نیست و این کار محکوم به 
شکست است. او می گوید منتقدانش اگر وقت ش��ان را برای تیم های شان می گذاشتند 

شرایط شان بهتر می شد!

ذوب آهن در حالی روز جمعه میزبان استقالل و امیر قلعه نویی 
است که آبی های تهران هم به مانند شاگردان گل محمدی در 

این هفته ها روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته اند.
گل ثانیه های پایانی مهرداد بایرامی سبب شد تا ذوب آهن از 
رسیدن به یک برد شیرین خارج از خانه محروم شود و از طرف 
دیگر استقالل هم مغلوب تیزهوشی سروش رفیعی شد تا هر 
دو تیم بدون کسب امتیاز از هفه نهم رقابت خودشان در این 

هفته را برگزار کنند.
البته شرایط ذوب آهن در جدول لیگ همچنان نامساعد است 
و شاگردان گل محمدی با کسب 7 امتیاز از ۹ مسابقه در جایگاه 
چهاردهم جدول لیگ قرار گرفته اند که به هیچ عنوان شایسته 

نام و اعتبار ذوب آهن نیست.
گل محمدی و تیمش به جز بازی مقابل استقالل در 2 هفته 
آینده هم بازی های س��ختی برابر نفت تهران و فوالد برگزار 
می کنند و شاید پیروزی در مقابل استقالل بتواند حسن شروع 

خوبی برای نتایج خوب ذوب آهن باشد.
 اما استقالل در حالی که لیگ را بس��یار خوب شروع کرد و با 
بردهای متوالی به صدر جدول هم رسید، به یک باره افت کرد 
و به قول امیر قلعه نویی ضعف ملی پوشانش سبب شده تا این 
تیم در طی دو هفته گذش��ته باختهای بدی را در مقابل نفت 

و فوالد تجربه کند و ش��اید شکست دوباره آبی ها 
این بار در مقابل 

گل محمدی و ذوب آهن شرایط را برای ادامه کار قلعه نویی در 
استقالل هم سخت کند.

چهره ویژه: یحیی گل محمدی، محمد قاضی
نام یحیی گل محمدی و پرس��پولیس از یکدیگر جداشدنی 
نیس��ت و قرار گرفتن سرمربی س��ابق قرمزها در مقابل امیر 

قلعه نویی و استقالل می تواند بسیار جذاب باشد.
گل محمدی در فصل گذشته و به عنوان سرمربی تیم نفت 2 بار 
استقالل را شکست داد و یکی از عوامل اصلی دور شدن آبی ها 
از عنوان قهرمانی لیگ بود و شاید این مسئله به یحیی کمک 
کند تا سومین برد متوالی خودش را این بار به عنوان سرمربی 

ذوب آهن به دست آورد.
از طرف دیگر محمد قاضی هم که این روزها تبدیل به مهاجم 
فیکس استقالل شده در ترکیب ذوب آهن روزهای خوبی را 
داشت و گلی که وارد دروازه بنیاد کار کرد، از خاطره هواداران 
ذوب آهن نخواهد رفت و به همین خاطر ق��رار گرفتنش در 
برابر تیم سابقش می تواند جذابیت بسیار زیادی داشته باشد.

غایبان:
در ترکیب استقالل هرایر مگویان مدافع میانی این تیم مصدوم 

شده و مطمئنا به این مسابقه نخواهد رسید.
 حنیف عمران زاده هم که از ابت��دای لیگ هنوز فرصت بازی 
برای استقالل را پیدا نکرده و از طرف دیگر شرایط خسرو 
حیدری هم نامشخص است. اما مصدومیت جاسم 
کرار و هاشم بیک زاده برطرف شده و این 2 نفر 
در مقابل ذوب آهن به میدان خواهند رفت. اما 
در ترکیب ذوب آهن کلیدی ترین بازیکن این 
تیم یعنی قاسم حدادی فر به خاطر محرومیت 
حضور در مقابل اس��تقالل را از دس��ت داده 
و تمام امید یحیی به این اس��ت ک��ه بتواند 
از محس��ن مس��لمان  در این بازی استفاده 
کند.سینا عش��وری هم که فعال حق 
حضور در لیگ برت��ر را ندارد و باید 
از تلویزی��ون بازی ه��ای تیمش را 

تماشا کند.
پیش بینی:

آمار نش��ان می ده��د که 
ذوب آه��ن همیش��ه در 
مقابل استقالل بازی های 
خوبی از خودش به نمایش 
گذاشته  و حتی در بدترین 
روزهایش هم ب��ه راحتی 

مغلوب استقالل نشده است بنابراین مس��اوی با گل یکی از 
محتمل ترین نتایجی اس��ت که می تواند برای این مس��ابقه 

حدس زد.
تاریخچ�ه دیداره�ای ذوب آهن و اس�تقالل در 

لیگ برتر و جام حذفی
تیم های ذوب آهن و استقالل در حالی برای بیست و هفتمین 
بار در تاریخ لیگ برتر با یکدیگر روبرو می ش��وند که عملکرد 
نماینده اصفهان در مجموع بازی های خ��ود مقابل آبی های 

تهران بسیار خوب بوده است.
هر چند که ذوب آهن و اس��تقالل طی چند هفته اخیر لیگ 
برتر چهاردهم عملکرد مناسبی نداشته اند اما بدون شک بازی 
رودر روی آنها در این هفته بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود 
و احتیاج هر 2 تیم به 3 امتیاز می تواند تماشاگران را از دیدن 

یک بازی زیبا بر سر ذوق بیاورد.
هم ذوب آهن و هم اس��تقالل به واس��طه 1۴ دوره حضور در 
بازی های لیگ برت��ر فوتبال ایران هر س��اله حداقل 2 رقابت 
را در مقابل یکدیگر برگ��زار کرده اند و جالب اینجاس��ت که 
ذوب آهنی ها فقط به خاطر یک برد کمتر نسبت به استقالل 
عملکرد ضعیف تری نس��بت به تیم حریف داشته اند بنابراین 
گل محمدی می تواند با شکست اس��تقالل در دور رفت لیگ 
چهاردهم وضعیت ذوب آهن را در مس��ابقات رودر رو بهتر از 

قبل کند.
 در رقابت های لیگ برتر این دو تیم 26 بار تا قبل از برگزاری 
بازی رف��ت لیگ چهارده��م در روز جمعه ب��ا یکدیگر روبرو 
ش��ده اند که اس��تقالل با ۹ ب��رد عملکرد بهتری نس��بت به 
ذوب آهنی داش��ته که 8 بار در مقابل آبی ها به برتری دست 

پیدا کرده است.
آخری��ن ب��ازی ای��ن 2 تی��م ه��م مرب��وط ب��ه هفت��ه 
بیس��ت و چه��ارم لی��گ برت��ر گذش��ته اس��ت ک��ه نبرد 
 2 تیم  در ورزش��گاه آزادی با تس��اوی یک بر ی��ک به پایان

 رسید.
در دیدارهای رو در روی این دو تی��م در لیگ برتر 55 گل به 
ثبت رسیده که س��هم ذوب آهن 26 و سهم استقالل 2۹ گل 

بوده است.

گل محمدی و قلعه نویی در فکر خروج از بحران

مچ اندازی ذوبی ها با آبی های پایتخت
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عدم  کیفیت زمین 
دهلران برای مسابقه 

مدال طال در مشت  
ووشوکار اصفهان بود!

سرمربی تیم پتوی الله گفت: زمین دهلران به هیچ عنوان کیفیت 
الزم برای برگ��زاری مس��ابقه را ندارد.علی اس��المی اظهار کرد: 
بر اساس برنامه س��ازمان لیگ، در هفته نخس��ت لیگ دسته سه 
فوتبال، باید به مصاف تیم فجر دهلران برویم.وی با ابراز نارضایتی 
از وضعیت زمین دهلران تأکید کرد: پس از زلزله ای که در دهلران 
رخ داد، از این ورزشگاه برای اسکان استفاده شده و به همین دلیل 
زمین چمن ورزش��گاه کاماًل کیفیت خود را ازدس��ت داده و هنوز 
نمی دانیم ناظر بازی با برگزاری مس��ابقه در ای��ن زمین موافقت 
خواهد کرد یا خیر؟سرمربی تیم پتوی الله به وضعیت بازیکنانش 
برای حضور در لیگ دسته سه اشاره کرد و گفت: هدف گذاری ما 
حضور قدرتمند در لیگ دسته سه و کسب سهمیه حضور در لیگ 
دسته دو است، ازاین رو در نظر داریم مرحله نخست لیگ را باقدرت 

پشت سر بگذاریم.

حمیدرضا الدور ملی پوش ووش��وکار اصفهانی وزن 75- کیلوگرم 
ایران، در فینال بازی های آسیایی 201۴ اینچئون به مصاف حریف 
اهل کره جنوبی خود رفت. الدور که در میان هیاهوی تماشاگران 
کره ای مسابقه می داد در راند اول به پیروزی رسید اما در راند دوم 
باوجود جلو بودن از حریف، درنهایت شکست خورد تا رقابت فینال 
به راند سوم کشیده شود. راند سوم با برتری حریف کره ای آغاز شد و 
این دیدار درنهایت با برتری 2 بر یک او به پایان رسید تا الدور موفق 
به کسب اولین مدال طالی اصفهان دربازی های آسیایی اینچئون 

نشود و در اولین حضور آسیایی خود به مدال نقره دست یابد. 
پی��ش از الدور، محس��ن محمدس��یفی در وزن 65- کیلوگرم به 
مدال طال دس��ت یافت و الهه منصوریان ووش��وکار اصفهانی وزن 
52- کیلوگرم ایران با شکست در فینال این مسابقات، مدال نقره را 

به گردن آویخت. 

سوارز به میدان رفت
لوئیس س��وارز بازیکن جدید بارس��لونا برای حفظ آمادگی خود تا پایان 
محرومیتش در ماه اکتبر، در یک دیدار دوستانه میان تیم بی باشگاه و تیم 
منتخب جوانان اندونزی به میدان رفت.بارسلونا با وجود محرومیت چهار 

ماهه سوارز مبلغ 81 میلیون یورو برای جذب او هزینه کرد. 

رونی: منچسترموفق خواهد شد
وین رونی، کاپیتان سرخپوشان اولدترافورد در صفحه شخصی 
خود نوشت: به نظر می رسد افراد بسیاری منچستریونایتد را به 
خاطر نتیجه ای که در بازی یکشنبه مقابل لسترسیتی رقم خورد، 

از کورس قهرمانی کنار گذاشته اند ولی من چنین نظری ندارم.

آنچلوتی : رونالدو یک هدیه ویژه است
سرمربی تیم ملی فوتبال رئال مادرید در پی پیروزی تیمش برابر الچه 
به تحس��ین از رونالدو پرداخت و گفت : این ستاره پرتغالی یک هدیه 

ویژه است.رونالدو چهار گل از 5 گل رئال را در این دیدار به ثمر رساند.

گذر خطیبی باز هم به سپاهان افتاد

جاده صدرنشینی از تبریز می گذرد

 به زودی رئیس فدراسیون هم
 از پرتغال می آید

مدیر روستا: کفاشیان و وینگادا 
 به جای »المپیک ۲۰۱6« به
 »هتل المپیک« می روند!

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت: ما در ساده ترین 
تورنمنت ای��ن نتایج ضعی��ف را گرفتیم آن وق��ت چگونه 
انتظ��ار رفتن به المپی��ک راداریم؟علی اصغر مدیر روس��تا  
درباره عملک��رد ضعیف تیم امی��د دربازی های آس��یایی 
اینچئون اظهار داش��ت: علت این عملکرد ضعی��ف را باید 
از رئیس و مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال س��ؤال کرد. در 
2 بازی بدتری��ن نتایج گرفته ش��د اما بازه��م از کادرفنی 
تیم حمایت می ش��ود و اعالم ش��ده تا المپیک به کارشان 
ادام��ه خواهن��د داد. س��ؤال این اس��ت اگر مرب��ی ایرانی 
 هدایت این تی��م را ب��ر عهده داش��ت چه بالیی بر س��ر او 
می آوردند؟وی افزود: کافی اس��ت جای وینگادا را با مربی 
ایرانی عوض کنی��د، آن وقت دیگ��ر از ای��ن حمایت هایی 
که اکن��ون ص��ورت می گیرد خب��ری نخواهد ب��ود. نتایج 
وینگادا قابل قب��ول نبوده اما موردحمایت اس��ت. فکر کنم 
به زودی رئیس فدراس��یون فوتبال را هم از پرتغال بیاورند. 
 باید ب��ه این غریبه پرس��تی خاتم��ه دهی��م و منطقی فکر 
کنیم. بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال تصریح کرد: اگر قرار 
اس��ت فوتبال ما ۴ س��ال دیگر دربازی های آسیایی نتیجه 
بگیرد و یا حتی 2 سال دیگر زمانی که المپیک است در آن 
حضورداشته باشد باید از همین امروز برنامه ریزی واقعی و 
نه در حد حرف را با معیارهای اصول��ی و تحت هدایت یک 
مربی وطنی آغاز کنیم. وی درباره اینکه آیا تیم فعلی شانس 
حضور در المپی��ک 2016 برزیل را خواهد داش��ت، تأکید 
کرد: کفاشیان و وینگادا باهم به المپیک خواهند رفت البته 
نه المپیک ریودوژانیرو بلکه برای جلس��ه به هتل المپیک 
می روند! ما در س��اده ترین تورنمنت ای��ن نتایج ضعیف را 
گرفتیم آن وقت چگونه انتظار رفتن به المپیک راداریم؟ هر 

مربی که پرتغالی حرف بزند یعنی کارش را بلد است؟
مدیر روستا گفت: باید از هم اکنون کار و تالش برای المپیک و 
بازی های آسیایی آینده آغاز شود تا بازهم در حسرت المپیک 
نمانیم. در اینچئون بحث نقاط ضعف مربی و مسائل اخالقی 
که پیش آمد نمود پیدا کرد اما فراموش نکنیم درگذشته هم 
تیم های پایه ما با معضالتی چون ش��ماره پیراهن تا لباس 
نامناس��ب روبه رو بودند و این مواردی اس��ت که باید به آن 

رسیدگی شود.
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سپاهان در سومین تجربه سرمربیگری حسین فرکی روز جمعه 
در شرایطی به دیدار تراکتورسازی می رود که تیم پیروز در این 
مسابقه شانس بسیار زیادی برای صدرنشینی در پایان نیم فصل 
نخست لیگ دارد.بدون شک مهم ترین بازی هفته دهم لیگ 
را شاگردان حسین فرکی و رسول خطیبی برگزار می کنند تا 
در فاصله پنج هفته تا پایان نیم فصل نخست لیگ، تا حدودی 
معادالت صدر جدول حل شود.هر 2 تیم در شرایطی به دیدار 
تیم رقیب می روند که بازی های خودشان در هفته گذشته را با 
تساوی پشت سر گذاشته اند و به واسطه همین 2 امتیازی که 
در هفته نهم سوزانده اند، بدون شک  برای کسب برد و گرفتن 3 

امتیاز در این بازی پا به میدان می گذارند.
سپاهان و تراکتورسازی از معدود تیم های لیگ برتری هستند 
که در پشت صحنه هم رابطه بس��یار خوبی با یکدیگر دارند و 
حساسیت بازی هایشان سبب نشده تا تماشاگران زرد و قرمز پا 

را از دایره اخالق فراتر بگذارند.
 این مسابقه به نوعی جنگ لوسیانو ادینهو با مدافعان و دروازه بان 
سپاهان هم هست که بدون شک مورد توجه حسین فرکی قرار 
گرفته و او باید به خوبی مدافعانش را برای درخش��ش در این 

مسابقه توجیه کرده باشد.
سرمربی جدید سپاهان بعد از اینکه در نخستین حضور خودش 
موفق شد پدیده مشهد را شکس��ت دهد، در هفته قبل از پس 
بازی دفاعی صبا برنیامد و فرکی اگ��ر می خواهد که با تیمش 
شانس قهرمانی داشته باشد، بدون شک به دنبال شکست تیم 

خطیبی در خانه خودش خواهد بود.
حضور پرتعداد تماشاگران تبریزی در عصر یک روز تعطیل بعد 
از مدت ها سکوهای ورزشگاه یادگار امام تبریز را پر می کند تا 
2 تیم همیشه مدعی فوتبال بازی جذابی را به معرض نمایش 

بگذارند.
چهره ویژه: رسول خطیبی، احمد آل نعمه، احسان حاج 

صفی
رس��ول خطیبی بهترین دوران فوتبالی خودش را در سپاهان 
س��پری کرد و آن قدر برای مجموعه س��پاهان مهم بود که در 
فصل گذشته و در نخس��تین بازگش��تش به اصفهان از سوی 
س��پاهانی ها مورد تجلیل ق��رار گرفت اما او این ب��ار به عنوان 

سرمربی تراکتورس��ازی ش��انس خودش را در مقابل سپاهان 
امتحان می کند.

از طرف دیگر احمد آل نعمه مدافع تبریزی ها هم برای مدتی در 
سپاهان حضور داشت و تقابل او با تعدای از همبازیان سابقش 

می تواند جذاب باشد.
اما احس��ان حاج صفی به عن��وان بازیکن برای م��دت زمانی 
نزدیک به یک فصل و نیم دوران خدمت سربازی خودش را در 
تراکتورسازی پشت سر گذاش��ت و بدون شک قرار گرفتنش 
در مقابل تماش��اگران تبریزی می تواند مورد توجه رس��انه ها 

قرار گیرد.
غایبان:

به غیر از محرم که دیگر نبودنش در ترکیب س��پاهان تکراری 
ش��ده در ترکیب س��پاهان علی حمودی هم به خاطر مشکلی 
که برای کارت معافیتش اعالم شد، فعال حق حضور در ترکیب 
سپاهان را ندارد و شاید س��ال آینده در همین روزها به عنوان 

بازیکن سرباز تراکتورسازی بازی کند.
 اما وضعی��ت مصدومیت حامد لک دروازه بان تراکتورس��ازی 
مشخص نیست و از طرف دیگر مهدی شریفی و علی کریمی هم 
اگر به موقع به ایران برسند، شانس بسیار زیادی برای حضور در 

ترکیب سپاهان دارند.
البته احتمال دیگری هم وجود دارد و باید دید که حسین فرکی 
با توجه به دو اخطاره بودن محمدرضا خلعتبری ایا این ریسک 
را می کند که به مهاجم تیمش به ص��ورت فیکس بازی دهد و 
احتمال غیبت خلعتبری در بازی هفته بعد مقابل پرسپولیس 

را باال ببرد یا نه.
پیش بینی:

هر چه قدر که تراکتورسازی در خانه سپاهان بازی های خوبی 
از خودش به نمایش گذش��ته و در 2 فصل گذشته لیگ هم به 
پیروزی رسیده، در مقابل سپاهانی ها همیشه در تبریز عملکرد 
بسیار خوبی داشته اند و در این چند سال اخیر همیشه در مقابل 

تراکتورسازی موفق به کسب 3 امتیاز شده اند.
بنابر این و با توجه به سابقه 2 تیم خیلی نمی توان از این مسابقه 
انتظار تساوی داشت و احتمال اینکه 3 امتیاز نصیب یکی از این 

2 تیم شود، زیاد است.
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مفاد آرا 
تعیین  قانون  هیات  از  آراء  مفاد  آگهی   93/6/17-103/93/1788/337 شماره:   850
و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  اراضی  و  وضعیت  تکلیف 

امالک نطنز
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده است در دو نوبت به فاصله 
از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  15روزآگهی 
تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول  به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعترض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
الحسینی  ذاکر  خانم  فاطمه  13936030203300040-1393/1/25خانم  شماره  1-رای 
پالک  بشماره  و  38/49مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  رضا  سید  فرزند 
246فرعی از 25-اصلی واقع در روستای اوره جزء بخش 9حوزه ثبتی شهرستان نطنز 

خریداری از مالک رسمی عباس سلمانی اوره و سکینه بابائی ولوجردی
فرزند  آبادی  بهجت  اکبر  13936030203300048-1393/1/30آقای  شماره  2-رای 
پالک34فرعی  بشماره  و  بمساحت530/05مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  براتعلی 
حسین  سید  از  عادی  بخش11خریدار  جزء  درالدریجه  واقع  ازشماره215-اصلی 

مسعودیان
طاری  شعبانی  زهره  139360302033000138-1393/02/29خانم  شماره  3-رای 
2442و  پالک  بشماره  و  مربع  69متر  بمساحت  خانه  یکباب  اله ششدانگ  امان  فرزند 
2443فرعی از 1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری 

عادی و مع الواسطه از اسماعیل ابراهیمی طاری 
بیدهندی  آقای عبداله جعفری  4-رای شماره 1393/02/29-139360302033000180 
پالک  بشماره  و  1781/12مترمربع  بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ  غالمحسین  فرزند 

436فرعی از 17-اصلی واقع در مزرعه 
ماره بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از ورثه غالمحسین جعفری 

بیدهندی و مع الواسطه از رمضانعلی مصطفائی بیدهندی 
فرزند  برونک  مسعود  139360302033000182-1393/02/29آقای  شماره  5-رای 
اصغرششدانگ یکدرب باغ بمساحت  255مترمربع و بشماره 1189فرعی از 141-اصلی 
مع  و  عادی  خریداری  نطنز  ثبتی  11حوزه  بخش  جزء  طرق  پایین  باغستان  در  واقع 

الواسطه از ورثه اصغر و غالمرضا برونک
فرزند  کشه  مبینی  رضا  139360302033000271-1393/03/27آقای  شماره  6-رای 
علی اصغر ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 398/64مترمربع و بشماره پالک 
66فرعی از 37-اصلی واقع در کشه جزء بخش11 حوزه ثبتی نطنز خریداری رسمی از 

خانم کوکب مبینی کشه
امیر  خان  غالمرضا  139360302033000274-1393/03/31آقای  شماره  7-رای 
مظاهری فرزند میرزا  حسن  تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ   بمساحت 
724مترمربع و بشماره پالک 1173فرعی از71-اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 

حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از آقای عباسعلی دیداری
8-رای شماره 139260302033000342-1393/04/13-آقای حسین رزبان فرزندعلی 
پالکهای  بشماره  و  391/80مترمربع  بمساحت  و  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ 
296و297فرعی از1 –اصلی واقع در فریزهند جزء بخش 10 خریداری عادی از ورثه 

مالک رسمی علی اصغررزبانی
طاری  کریمی  عباس  1393603020330000344-1393/04/13-آقای  شماره  9-رای 
فرزند عبدالعلی در یکدانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 234/10مترمربع 
و بشماره پالک 2534 از 1-اصلی واقع درطار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی ازمالک رسمی و مع الواسطه ازمحمود مظاهریان
طاری  کریمی  عباس  139360302033000346-1393/04/13آقای  شماره  10-رای 
فرزندعبدالعلی 42سهم مشاع از54سهم ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1015مترمربع 
و بشماره پالک 2041فرعی از 1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 

خریدار عادی از مالک رسمی خانم جیران کریمی
11-رای شماره 139360302033000348-1393/04/13آقای حسین جعفر یحیی فرزند  
قدمعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 305/30متر مربع و بشماره 
پالک 1058فرعی از 141-اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11خریداری 

عادی و مع الواسطه از سکینه گرجی و قدمعلی جعفر یحیی 
12-رای شماره 139360302033000349-1393/04/13آقای حامد خادمی اوره فرزند  
327فرعی  پالک  بشماره  و  مربع  35/03متر  بمساحت  اصطبل  یکباب  محمد ششدانگ 
از 1-اصلی واقع در اوره جزء بخش 9خریداری عادی و مع  الواسطه از مالک رسمی  

عباس حسن زاده و ربابه خادمی 
علی  فرزند  زوله  ندا  1393603020330000353-1393/04/13-خانم  شماره  13-رای 
نقی در ششدانگ یکباب خانه بمساحت 88/79 متر مربع و در قسمتی ازپالک 994فرعی 
ازحسین  رسمی  نطنزخریداری  ثبتی  حوزه   9 بخش  نطنزجزء  در  واقع  از33-اصلی  

عباداللهی نطنزی
14- رای شماره 1393603020330000517-1393/4/20-خانم ندا اختیاری بیدهندی 
پالک  بشماره  و  175/77مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  محمود  فرزند 
از  نطنز خریداری  ثبتی  در چیمه جزء بخش 10حوزه  واقع  از 25-اصلی  1489فرعی 

مالک رسمی عباس رجبی چیمه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/07/03

م الف: 113 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده 

849 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجرائیه کالسه 920062 له خانمها 
اختر و مریم پیراسته و آقای امیر مسعود پیراسته به طرفیت آقای حیدر نیلفروشان به 
نشانی خ مشتاق اول-کوی سپنتا-کوی ارغوان-پ2 مبنی بر مطالبه مبلغ 579/519/878 
 1/898/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/020/000 مبلغ  و  تادیه  تاخیر  بابت 
ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 120/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعا 
به مبلغ 599/639/878 ریال و مبلغ 26/576/114 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح 
واقع در اصفهان-خیابان نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 358 به 
منظور فروش دو دانگ از پالک ثبتی 988 فرعی از 452 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان 
واقع در خ امام خمینی-شاهپور جدید-خ امیرکبیر -بعد از سه راه لیالوند -گاراژ حمل 
ZF برگزار نماید. محل مورد نظر عبارت است از یک  ونقل سعادت -مقابل تعمیرگاه 
باب گاراژ به مساحت شش هزار مترمربع شامل: یک مجموعه تجاری-اداری در دو 
طبقه در ضلع شرقی گاراژ مجاور به خیابان امیرکبیر و عمق حدود 10 متر با مصالح 
)دهنه  تجاری  واحد   8 آن شامل  طبقه همکف  در  که  آهن  و  آجر  فلزی-سقف  اسلکت 
پروفیل  دربهای  با  نقل سعادت  و  تجاری حمل  نام  با  کاری  دفتر  واحد  یک  و  مغازه( 
فلزی شیشه خور-درب ورودی به گاراژ پروفیل فلزی به عرض حدود 5 متر-ساختمان 
فوق االشاره دارای دو دستگاه راه پله در بر خیابان می باشد. نمای رو به خیابان آجر 
زبره و ساختمان مذکور دارای بالکن رو به خیابان به عرض حدود یک متر می باشد 

طبقه دوم آن به صورت نیمه کاره با کف موازییک و پنجره های پروفیل فلزی شیشه 
به علت قدمت و عدم نگهداری  طور-سطوح داخلی سفیدکاری و بعضا رنگ شده که 
ها  اتاق  دربهای چوبی  از  تعدادی  و  نموده  ریزش  گچ سقف  از  هایی  قسمت  مناسب 
نصب شده بود ساختمان واقع در ضلع جنوب شرقی به صورت )سایه بان( که از آن 
 Zآهن و  فلزی  سقف خرپای   – فلزی  اسکلت  با مصالح  استفاده شود  انبار  عنوان   به 
ایرانیت)آزبست(-کف آسفالت به مساحت حدود 500 مترمربع است محوطه  سقف   –
گاراژ محصور شده با دیوار آجری که ارتفاع دیوار ضلع شرقی حدود 2/5 متر و دیوار 
ضلع غربی و جنوبی حدود 5/5 متر-قسمتی از کف گاراژ آسفالت گردیده و مابقی خاک 
می باشد محل دارای اشتراکات آب-برق سه فاز و گاز می باشد. با عنایت به شرح فوق و 
با بررسی های انجام شده و مشاهده مدارک ابرازی و میزان عرصه و اعیان مشترکات 
و متعلقات و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری و لحاظ اینکه پالک مذکور فاقد معارض 
طالبین خرید  باشد  ریال  مبلغ 15/500/000/000  به  دانگ  دو  ارزش  گذاری  قیمت  در 
می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی ملک مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 
درصد قیمت در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. م الف:14738 مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/19-434 دادنامه:  شماره   155-93 پرونده:  کالسه   294
محمد)ص(  قرض الحسنه حضرت  اصفهان خواهان: صندوق  اختالف  27 شورای حل 
مجید  خوانده:  نظامی-پ33  حکیم  اصفهان-خ  نشانی  صابریان  احمد  مدیریت  با 
شعاعی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 
09217905 به مبلغ 12/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی صندوق 
مجید  آقای  طرفیت  به  صابریان  احمد  مدیریت  به  محمد)ص(  حضرت  قرض الحسنه 
 09217905 به شماره  وجه چک  ریال   12/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شعاعی 
مورخ 92/12/25 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
و  نداشته  رسیدگی حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
بابت اصل  ریال  میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی حکم 
تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  دو  و  و شصت  یکصد  و  خواسته 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/12/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/19-429 دادنامه:  شماره   159/93 پرونده:  کالسه   295
محمد)ص(  قرض الحسنه حضرت  اصفهان خواهان: صندوق  اختالف  27 شورای حل 
با مدیریت احمد صابریان نشانی حکیم نظامی-جنب کوچه 33 خوانده: رضا هارونی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک شماره 565189 به مبلغ 4/000/000 
ریال به انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
به صدور رای می نماید.  مبادرت  آتی  به شرح  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی 
اختالف: در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت  رای قاضی شورای حل 
محمد)ص( با مدیریت احمد صابریان به طرفیت آقای رضا هارونی به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/000/000 ریال وجه چک به شماره 565189 مورخ 92/1/14 به عهده بانک ملی 
اصول  بقای  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  ایران 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/1/14 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

296 کالسه:162/93 شماره دادنامه: 411-93/6/18 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای 
مدیریت  با  محمد)ص(  حضرت  قرض الحسنه  صندوق  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 
منتظری  حمیدرضا  خوانده:  کوچه33  نظامی-جنب  حکیم  خ  نشانی  به  احمد صابریان 
به  ریال   35/000/000 مبلغ  به  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 
اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  قانونی  انضمام خسارات 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی قرض الحسنه 
حضرت محمد)ص( با مدیریت احمد صابریان به طرفیت حمیدرضا منتظری به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 450692 تاریخ 
صدور 91/10/19 به نام متعهد حمیدرضا منتظری به انضمام مطلق خسارات قانونی 
خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با 
جلسه  در  خوانده  عدم حضور  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و یکصد و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/28 لغایت 
مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاریخ وصول 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم  اسالمی 
قابل  به خوانده  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید 
قابل تجدید  از نقض مهلت واخواهی  این شورا و ظرف بیست روز پس  واخواهی در 
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

2057 کالسه:1858/92 به موجب رای شماره 447 تاریخ 93/3/26 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جعفر زارعین به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 92/12/4 و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له محسن کریمی به نشانی اصفهان-خیابان زینبیه-دارک-

اجرای  قانون   34 ماده  اجرایی.  عشر  نیم  پرداخت  و  رخشان  خانگی  لوازم  فروشگاه 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به 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 دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.مالف:15239شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان-مجتمع شماره دو
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   299
ا... رجایی به آدرس  2250/92 ش ح/اول له خانم پروین رفیعایی و علیه آقای هدایت 
و  به  محکوم  بابت  بوستان-پالک29  مجتمع  کوثر-22بهمن-بوستان  بزرگمهر-خ 
هزینه های اجرایی به مبلغ ---/77/900/623 ریال اموال توقیفی به شرح خودرو سمند 
به شماره  رنگ مشکی  مدل 1391  انتظامی 376ج57ایران-53  به شماره  رنگ  مشکی 
موتور 12491056151 و شماره شاسیNAACA 1 CB 6 C F403122 که طی نامه به 
شماره 42095/23694041 مورخ 92/6/3 از طریق راهنمایی و رانندگی توقیف گردیده 
است که این اتومبیل با توجه به مدت زیادی )حدوداً 8 ماه( که در هوای آزاد در پارکینگ 
خوابیده بوده و همچنین خوردگی گلگیر جلو سمت راست دارد و طبق نظریه کارشناس 
پانصد  میلیون و  مبلغ 235/000/000 ریال معادل بیست و سه  به  دادگستری  رسمی 
تا 10  دارد مورخ 93/7/27 در ساعت 11  نظر  در  ارزیابی گردیده است  تومان  هزار 
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 با حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش آن به 
مزایده  برنده  مبلغ  باالترین  دهنده  پیشنهاد  آورند  به عمل  بازدید  از خودرو  اجرا  این 

خواهد بود.م الف:16745 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

300 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه 
مورخ 93/7/23 در خصوص کالسه 910119ش9 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این 
اجرا )اتاق 030-ط همکف دادگستری شهید نیکبخت( له آقای علی حیرت علیه آقای محمد 
مهرگان- آباد-کوچه  بهرام  شهر-چهارراه  ملک  اصفهان-جاده  نشانی  به  ابراهیمیان 
بر استرداد 1354/05  ابراهیمیان در راستای استیفای حقوق وی مبنی  پالک7 منزل 

گرم طال جهت فروش سهم االرث احتمالی محکوم علیه از پالک ثبتی 68/13615 بخش 
14 ثبت به میزان 8/571 حبه از پالک مذکور به شرح کارشناسی ذیل که مصون از 
مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  نماید.  برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض 
قدوسی-کوچه  مفتح-کوچه شهید  از خیابان  بعد   – بهارستان  خ   – کاوه  خ  نشانی  به 
مهرگان-پالک7 قادر به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع ده درصد قیمت پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است. هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه است. ملک اکنون در تصرف محکوم علیه است. اوصاف 
ملک براساس نظر کارشناس: منزل مورد بازدید به شماره پالک ثبتی 68/13615 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 258 مترمربع یک طبقه با زیرزمین و یک 
اتاق در طبقه باال با زیربنای حدود 220 مترمربع با ساختمانی از سقف تیرآهن و آجر و 
دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوارها و سقف گچ پرداختی و نقاشی شده و دارای 

آشپزخانه اپن با کف سرامیک و بدنه دیوار کاشی و درب پنجره خارجی پروفیل فلزی 
و دربهای داخلی چوبی و نمای جنوبی و دیوارهای حیاط سنگ گردیده منزل مذکور 
به طور فیزیکی با دیواری که در وسط حیاط ساخته شده به در منزل تبدیل گردیده و 
دارای دو اشتراک برق و آب و گاز و دو خط تلفن می باشد بنا به مراتب فوق و با توجه 
به موقعیت محل و نوع ساخت و مساحت عرصه و اعیان ارزش ششدانگ منزل مذکور 
به قیمت پایه مزایده جمعا به مبلغ 4/200/000/000 ریال ارزیابی و اعالم نظر می گردد 
در نتیجه سهم مرحوم خانم ایران کدخدائی نسبت به مالکیت 2/5 دانگ مشاع از منزل 
وراثت  برگ حصر  و مرحوم طبق  ریال می گردد  مبلغ 1/750/000/000  به  موصوف 
دارای سه پسر و یک دختر بوده که سهم پسر معادل500/000/000 ریال و سهم دختر 
250/000/000 ریال می شود.م الف:16719 خضری مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهي فقدان سند مالكيت

که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  اله  نعمت  فرزند  حداد  پروانه  خانم  اینکه  به  نظر 
ششدانگ  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت 
پالک 2/2954 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 67231 در 
صفحه 70 دفتر405 بنام نامبرده ثبت گردیده است اینک نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
با مدارک مثبت تسلیم  را  اعتراض خود  این آگهي  انتشار  از  ظرف مدت ده روز پس 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 
نمود .واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد 
ارائه  المثني واصل سند به  معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي 

دهنده مسترد خواهد شد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309983640300137 پرونده:  شماره   9310103640302995 ابالغیه:  شماره   7/13
به  دادخواستی  ریزی  اسماعیلی  جهان  خواهان   930141 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم دادگاههای عمومی  نفر به خواسته سایر دعاوی غیرمالی  طرفیت خوانده حمید 
شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
کالسه  به  و  ارجاع  شهر  زرین  در  واقع  شهر(  لنجان)زرین  شهرستان  دادگستری 
9309983640300137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/26 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.

م الف:464 موسوی مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
لنجان)زرین شهر(

احضار 
7/19 نظر به اینکه پرونده اتهامی منصور موسائی فرزند اسفندیار مبنی بر نگهداری 
چهل و شش گرم هروئین طی کالسه 921508 در این شعبه مطرح رسیدگی می باشد و 
نامبرده مجهول المکان بوده لذا در راستای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب مصوب 1378 در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در 
روز پنج شنبه مورخ 93/8/8 ساعت 9 صبح جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع خود 
را به این معرفی نمایند در غیر این صورت اقدامات قانونی انجام خواهد شد. هزینه نشر 
دادگاه  دوم  می گردد.م الف:16716 شعبه  تامین  دادگستری  مالی  اداره  طریق  از  آگهی 

انقالب اسالمی اصفهان 
احضار متهم

 9309980364900823 پرونده:  شماره   9310100353403166 ابالغیه:  شماره   7/20
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930881 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقاضای  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  سلطانی  بهزاد  برای   9309980364900823
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1393/08/20 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
دادگاه   108 شعبه  م الف:16625  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

7/21 کالسه پرونده: 93/596ح3 وقت رسیدگی: 93/9/4 ساعت 9صبح خواهان: جواد 
الماسی فرزند حسن خواندگان: 1- اکبر رستمی زاده فرزند حسنعلی 2- مهدی طاهری 
بانک  فقره چک  یک  موجب  به  تضامنی خواندگان  محکومیت  ا... خواسته:  روح  فرزند 
ملی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. م الف:16675 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

7/22 در خصوص پرونده کالسه 1092/93 خواهان علی غضنفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فاضل ارجی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/8/14 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 ساعت 
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:16684 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
7/23 در خصوص پرونده کالسه 756/93 خواهان نصیر توسلی کجائی دادخواستی 
مبنی بر الزام به تنظیم و انتقال سند به طرفیت 1- مهدی اکبری 2- ایمان کیانی هفت 
لنگ تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/17 ساعت 8/30صبح تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:16686 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

مبنی  دادخواستی  اکبر قضواتی  پرونده کالسه 1087/93 خواهان  7/24 در خصوص 
تقدیم نموده است وقت  بر تحریر ترکه به طرفیت وراث محمد قضاوتی فرزند حسن 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده احتمالی 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:16687 شعبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/25 در خصوص پرونده کالسه 93-747 خواهان رضا قلیان گران دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت رضا چلونگر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 93/8/11 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:16690 شعبه نهم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

بهنوش  و  پیمان   – قدیری  رقیه  خواهان   869/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/26
طرفیت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  دادخواه  همگی  فامیل  مجید  و 
حسین دادخواه-پروین دادخواه-ملوک دادخواه-طیبه رضوانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ ساعت تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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 الف16691 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
7/27 در خصوص پرونده کالسه 819/93ش11 خواهان جواد احمدی فشارکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بابک فعالی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 93/8/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
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:16693 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980350800315 پرونده:  شماره   9310100350803785 ابالغیه:  شماره   7/28
به طرفیت خوانده  دادخواستی  الماسی  بایگانی شعبه: 930331 خواهان جواد  شماره 
نادر صادقی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9309980350800315 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/08/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.م الف:16694 داوری منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

مبنی  دادخواستی  عنایتی  بهنام  خواهان   507/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/29
وقت  است  نموده  تقدیم  ناژوانی  دهقانی  علیرضا  طرفیت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر 
رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/8/17 ساعت 4/30 تعیین گردیده 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 – 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:16695 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/30 در خصوص پرونده کالسه 93-1127 خواهان امید پاکدل بقال دادخواستی مبنی 
بر اثبات مالکیت خودرو به طرفیت امیررضا شریف تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/8/21 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16699 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/31 در خصوص پرونده کالسه 93-1036 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک و هزینه دادرسی به طرفیت علیرضا ذوالفقاری تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   93/8/20 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
آتشگاه مجتمع شماره دو  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:16702 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/32 در خصوص پرونده کالسه 503/93 خواهان حمید عابدی با وکالت خانم هاجر 
محمدعلی   – ونهری  احمدی  مریم  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  قاسمی 
مورخه  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  زردنجانی  رمضانی 
93/8/14 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده 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 – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16704 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980351300242 پرونده:  شماره   9310100351303285 ابالغیه:  شماره   7/33
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مدنیان  مائده  خواهان   930267 بایگانی شعبه:  شماره 
محمدرضا سعیدفر به خواسته مطالبه دیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 9309980351300242 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/08/10و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.م الف:16712 شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9209980365101173 پرونده:  شماره   9310100354404039 ابالغیه:  شماره   7/34
فرزند  ضرغامیان  نسرین  خانم  اینکه  به  نظر   920854 شعبه:  بایگانی  شماره 
انفاق تقدیم  محمدعلی شکایتی علیه آقای محمد شاه گل فرزند اسماعیل دایر بر ترک 
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 
اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9209980365101173 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/17و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید 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 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمومی)کیفری(  دادگاه   118 شعبه  مدیردفتر  حسینی  آمد.م الف:16714  خواهد  عمل 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980351000348 پرونده:  شماره   9310100351002051 ابالغیه:  شماره   7/35
شماره بایگانی شعبه: 930392 خواهان قنبر سعیدنژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فضل ا... – امرا... -  ولی ا... -  نصرا... – حبیب همگی کاظمی فر و ملوک پهلوی خواه و 
طیبه علیرضایی و مرضیه – رضوان – فاطمه – مهتاب همگی کاظمی فر و محمدعلی 
برومند و راحله – منصوره –محبوبه کبیریان و حمید – حامد – امیرحسین – امیرمحمد 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  کبیریان  همگی 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351000348 کالسه  به  و  ارجاع   223 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  است  تعیین شده   11:30 1393/08/19و ساعت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
علت مجهول المکان بودن خوانده 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 خوانده 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.م الف:16717 اطهری بروجنی 

منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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مزدا موتور از چهارمین نسل مزدا MX- 5یا مزدا میاتا رونمایی 
کرد. مدل جدید که جمع و جورترین مدل میاتا تا است فلسفه 
مهندسی کمپانی را به تصویر می کش��د.مزدا موتور رونمایی از 
چهارمین نسل مزدا MX  -5 یا همان مزدا میاتا را با طرفدارانش 
در ژاپن، آمریکا و اسپانیا جش��ن می گیرد. پیش از این جزئیات 
چندانی در مورد این مدل فاش نش��ده بود.MX -5  جدید  که 
 KODO-Soul و تم طراح��ی SKYACTIV از فن آوری
of Motion مزدا بهره می برد، در اوایل سال 2015  زمستان 

امسال به بازار می آید.
جدی��د  نس��ل  در 

توج��ه وی��ژه ای 

به محیط زیست ش��ده اس��ت. همچنین ایمنی بیش از پیش 
حائز اهمیت اس��ت. از طرف دیگر اهداف اولیه نسل اول مانند 
ارائه یک س��واری لذت بخش که تنها از یک خودروی اس��پرت 
س��بک وزن برمی آید، در ای��ن مدل هم دیده می ش��ود. گفته 
 می شود یک موتور بنزینی تزریق مس��تقیم و یک جعبه دنده

 6 سرعته دستی توشه راه نسل جدید خواهد شد.
در مورد طراحی نس��ل جدید باید بگوئیم مزدا میاتا که امسال 
25 ساله می شود، با عرضه بیش از 940هزار دستگاه خودرو در 
سراسر جهان، رکورددار پرفروش ترین رودستر تاریخ است. پایین 
تر کشیده شدن قس��مت جلو ظاهر تهاجمی تر به نسل جدید 
بخشیده است. چراغ های جلو هم تغییر کرده اند اما ترکیب این 
 چراغ های مخروطی و جلوپنجره که حاال بزرگ تر و

 عریض تر ش��ده اس��ت، هنوز هم لبخند 
ژاپنی میاتا را تش��کیل م��ی دهد. چال 
های کنار لب آن هم یادآور خودروهای 
موستانگ است.به طور کلی در طراحی 
جدی��د ش��اهد تمرکز بر چن��د نکته 

اساسی هستیم: ایجاد تناسبات زیبا و 
القای حس چابکی در بدنه. همین 

طور به 

وجود آوردن سطوحی که 
نمایان گر تضاد بین سکون و 

کت  به سبک ژاپنی هستند. طراحی حر
داخلی هم به گونه ای صورت پذیرفته که مرزهای بین قسمت 
های داخلی و خارجی را در هم می شکند. درون کابین که انگار 
در سیاهی شب فرو رفته، راننده حاکم سرزمین تاریکی است و 
طراحی با تمرکز بر او انجام شده است.بخش عقب هم دستخوش 
تغییراتی شده و کمی تیزتر از قبل است.MX-5 جدید جمع و  
جورترین مدل میاتا تا به امروز اس��ت. این مدل همچنین 100 
کیلوگرم وزن کم کرده و از توزیع وزن 50 به 50 در جلو وعقب 
سود می جوید. عریض تر شدن آن هم هندلینگ بهتری را وعده 

می دهد.

مزداMX -5  2016 جدیدترین مدل از پرفروش ترین رودستر تاریخ 

افتتاح سيزدهمين جشنواره بين المللی فيلم مقاومت در شهرستان لنجان

50 فيلم در جشنواره مقاومت استان  اکران می شود 

مهندس��ان ایرانی! در یک��ی از بزرگ ترین چالش های 
نرم افزاری جه��ان ش��رکت کنی��د و 10 میلیون دالر 

جایزه بگیرید.
مهندسان نرم افزار از هر جای دنیا حتی ایران می توانند 
در چالش موس��وم به ایکس پرایز Xprize ش��رکت 
کنند این رقابت باهدف س��اخت نرم اف��زاری راحت و 
آس��ان تعریف ش��ده تا کودکان بتوانند معلم خودشان 
باش��ند. پروژه نهایی خلق نرم افزاری است که کودکان 
در مناطق محروم دنیا و کشورهای درحال توس��عه بتوانند به خودشان ریاضی یاد داده و 

خواندن و نوشتن را توسط خودشان بیاموزند.
این پ��روژه 15 میلیون دالری به تیم ه��ای نرم افزاری اجازه می دهد ت��ا نرم افزاری اوپن 
سورس موردنظر را بسازند.شرکت کنندگان در این رقابت 18 ماه وقت دارند تا پروژه خود 
را ارائه کنند. به 5 تیم راه یافته به مرحله فینال هرکدام 1 میلیون دالر داده خواهد ش��د 
و برنده نهایی نیز عالوه بر یک میلی��ون دالر مرحله فینال، 10 میلیون دالر دیگر دریافت 

خواهد کرد و متعهد خواهد شد تا نرم افزار موردنظر را در سطح جهانی تولید کند.
 )قابل توجه مهندسان ایرانی، به جای فرار مغزها می توانید توانایی های خود را به جهانیان 

نشان دهید.(

همزمان با سراسر کشور سیزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت در 
شهرستان لنجان اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار زاینده رود دیروز  همزمان با 400 شهر کشور سیزدهمین 
جش��نواره بین الملل��ی فیل��م مقاوم��ت همزم��ان با  در سراس��ر کش��ور در 
شهرستان لنجان افتتاح شد و فیلم های ارس��الی از دبیرخانه جشنواره در طی 

روزهای آینده در 23 شهرستان استان اصفهان اکران می شود.

علی اکبر محم��ودی دبیر اجرایی جش��نواره فیلم مقاوم��ت  در لنجان 
در مراس��م افتتاح این جش��نواره اظهار داش��ت: فیلم های این جشنواره 
در شهرس��تان لنجان با هماهنگی ش��هرداری ها و ارگان هایی همچون 
آموزش وپرورش و مقاومت بسیج در بیش از 32 نقطه شهرستان لنجان اعم 
از تلویزیون های شهری، تاالرهای هنری و فرهنگسراها، آموزش وپرورش 
و پایگا ه های مقاومت بس��یج اکران می ش��ود.وی تصریح کرد: فیلم های 
منتخب جشنواره مقاومت اصفهان طی سه روز و در سه سانس به صورت 
 روزان��ه و رای��گان در شهرس��تان لنجان به نمایش گذاش��ته می ش��ود.

دبیر اجرایی جش��نواره فیل��م مقاومت بابی��ان اینکه این جش��نواره به 
همت انجمن س��ینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری سازمان بسیج 
هنرمندان استان اصفهان در لنجان افتتاح شده است ، بیان داشت: در طی این 
 سه روز فیلم های »ناشناس«،» تنهای تنها«،» معراجی ها«، »ذهن خاموش«،

» آنچه گذشت«، »خاک و مرجان«، »ش��یخ شریف و چ «در سالن آمفی تئاتر 
فرهنگسرای ش��هرداری زرین ش��هر به ش��کل رایگان برای عموم مردم اکران 

می شود .
وی  اضافه کرد: اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در استان اصفهان 

در پنجم مهرماه در فرهنگسرای شهرداری زرین شهر برگزار می شود.
در ادامه این مراسم بهنام ساجدی نماینده جش��نواره فیلم مقاومت در استان 
اصفهان و اس��تان اظهار داش��ت: جش��نواره فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، 
بصیرت و ش��کوفایی به منظور پاسداش��ت 8 س��ال دفاع مقدس با موضوعات 
مقاومت، بیداری اسالمی و وحدت اس��المی و  با موضوعاتی همچون مقابله با 
جنگ نرم، مقابله با اندیشه های تکفیری، مقابله با نظام صهیونیسم بین المللی 
و تروریسم کار خود را شروع کردند.نماینده جشنواره فیلم مقاومت در استان 
اصفهان و استان مرکزی بابیان اینکه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در سه 
سطح اس��تانی، ملی و بین المللی برگزار می ش��ود، افزود: در سطح بین المللی 
کشورهایی متعددی از جهان همچون آمریکا، لبنان، سوریه، پرتغال، شیلی و 

شرکت کرده اند.
وی بابی��ان اینکه فیلم ه��ای رس��یده در بخش ه��ای مختلفی دس��ته بندی 
می ش��وند،  بیان داشت:  جش��نواره فیلم مقاومت باهمت انجمن س��ینمای 
انقالب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت فتح و با همیاری س��ازمان بسیج 
هنرمندان کشور، سازمان بسیج طالب و روحانیون و سازمان بسیج دانشجویی 

در 400 نقطه از کشور برگزار می شود.

ساجدی بابیان اینکه جش��نواره فیلم مقاومت امسال برای دومین بار در سطح 
استان ها برگزار می شود، تأکید کرد: این جشنواره در سال گذشته در 85 نقطه 
شهر مرزی کشور برگزار شد که اس��تقبال بی نظیر عموم مردم را در پی داشت 
و بر این اساس امسال سیزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت در کل استان های 
کشور برگزار می شود.وی اضافه کرد: تیم ناظران جشنواره فیلم مقاومت بالغ بر 
10 نفر در سراس��ر کشور اس��ت که همه اخبار و عملکرد دستگاه های مسئول 

اکران نمایش فیلم مقاومت در کشور را رصد و نظارت می کند.
نماینده جشنواره فیلم مقاومت در استان اصفهان و استان مرکزی تأکید کرد: 
در کل کشور از س��ه کانون برتر که جش��نواره را به خوبی و با امتیاز باال برگزار 
کنند، یک پایگاه از بسیج طالب، دو پایگاه در بسیج دانشجویی تقدیر می شود.

وی بابی��ان اینک��ه در ط��ول جش��نواره بی��ش از 50 فیل��م در اس��تان های 
مختلف کش��ور ازجمله اصفهان اکران می ش��ود، بیان داش��ت: این فیلم ها در 
بخش های فیلم س��ینمایی، تله فیلم و فیلم های مس��تند فیلم کوتاه داستانی 
و انیمیشن  اس��ت و در هراستان نس��بت به مخاطبان فیلم ها پخش می شود.

برخی از این فیلم ها  ازجمله تمام فیلم های تله و مس��تند در بخش مس��ابقه 
جش��نواره ش��رکت  دارند و برای نخس��تین بار اکران می شوند.ساجدی در 
پایان ابراز کرد: اختتامی��ه بخش بین المللی جش��نواره فیل��م مقاومت در 4 
مهرماه در تهران و با معرفی برگزیده های این بخش برگزار می ش��ود اما زمان 
 اختتامیه این جشنواره در استان های مختلف بس��تگی به استقبال مخاطبان

 دارد.

ب��ا »جت پک«جدیدتوس��عه یافته توس��ط موسس��ه 
تحقیقات پنتاگون، دارپ��اDARPA می توان با پای 

پرنده، 200 متر را در 25 ثانیه طی کرد.
 محققان دانش��گاه آریزونا )با هزینه و مدیریت دارپا( 
دست به توس��عه ابزاری منحصربه فرد و رباتیک برای 
سربازان در جنگ زده اند که اگر شکل عملیاتی به خود 
گیرد باعث می شود تا سربازان در میادین جنگ بتوانند 

سریع تر راه رفته و به مقاصد تعیین شده برسند.
نام این پروژه »4MM« یا Minute mile 4 اس��ت 
که در آن »جت پکی« ساخته می شود که سربازان بتوانند یک مایل را به وسیله این ابزار 

در 4 دقیقه طی کنند.
در این طرح مهم نیست وزن سرباز و میزان ادواتی که با خود حمل می کند)به صورت کوله 
شخصی و اسلحه و ...( چقدر باشد. مأموریت تعریف شده 4 دقیقه برای هر مایل پیاده روی 

جنگی است.
قطعاً »پای پرنده« برای فرار از صحنه غافلگیری در جنگ ، نجات دهنده جان یک سرباز 
اس��ت و محققان امیدوارند به زودی به چنین ابزاری به صورت عملیاتی و کاربردی دست 

یابند.

بگيرید »پای پرنده« سرعت  و هيجان!چگونه 10 ميليون دالر جایزه 

ام��روزه گیاه کت��ان در منطق��ه وس��یعي از اروپا و 
ُآس��یا مي روید.از گیاه کتان اس��تفاده هاي زیادي 
به عمل مي آی��د.از الیاف کتان ب��راي یافتن پارچه 
اس��تفاده م��ي ش��ود.پارچه کت��ان براي البس��ه 
 مخصوص��ا در تابس��تان نوعي مناس��ب به ش��مار

 مي رود.کتان گیاهي است که از قدیم االیام شناخته 
ش��ده و به کار مي رفته اس��ت.حتي پرورش آن  در 
مصر در حدود پنج قرن قبل از میالد مسیح معمول 

بوده است.
ترکيبات شيميایي کتان:

از دانه هاي کتان  در اثر فش��ار و بدون حرارت دادن 
روغني بدس��ت مي آید که به روغن کت��ان ) براي 
اینکه با روغن برزک اشتباه نشود( نامیده مي شود 
افزودن دانه های تخم کتان به رژی��م غذایی روزانه 
س��بب افزایش س��المتی قلب و س��المت سیستم 
گوارش می ش��ود، از طرفی دانه ها تخم کتان سبب 
 کنترل وزن شده و پیش��گیری کننده از سرطان نیز 

می باشند. 
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که دانه های تخم 
کتان سبب کاهش کلس��ترول، تثبیت قند خون، 
جلوگیری از پوکی استخوان، کمک به کاهش وزن، 
افزایش سالمت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از 

سرطان می شوند.
 چگونگی مصرف تخم کتان:

بهتر اس��ت دانه های تخم کتان را خریداری کرده و 
خود آن را در منزل آسیاب نمایید. از آنجایی که تخم 
کتان یک دانه روغنی اس��ت، خرید تخم کتانی که 
قباًل آسیاب شده، ممکن است گذشت زمان سبب 
اکسیده شدن آن گردد، در حالی که شما می توانید 
دانه های تخم کتان را خریداری ک��رده و به هنگام 
مصرف و به میزان نیاز خود، آن را با آس��یاب برقی 
در منزل آسیاب نمایید و به ش��کل پودر درآورید و 
مصرف کنید.دانه های تخم کت��ان می توانند بیش 
از یک سال قابل مصرف باشند. بهتر است پودر تخم 
کتان را در دمای اتاق نگهداری کنید. میزان مصرف 
تخم کتان برای افراد سالم و بزرگ سال که در مصرف 
آن محدودیتی ندارند، یک قاشق سوپ خوری در روز 

می باشد. 
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شوخی با ازدواج 
جوانی می خواست ازدواج کند به پیرزنی سفارش کرد تا برای 

او دختری پیدا کند …
 پیرزن به جس��تجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان 
معرفی کرد وگفت این دختر از هر جهت س��عادت شما را در 
زندگی فراهم خواهد کرد. جوان گفت: ش��نیده ام قد او کوتاه 
اس��ت! پیرزن گفت:اتفاقا این صفت بس��یار خوبی است، زیرا 

لباس های خانم ارزان تر تمام می شود!
 جوان گفت: شنیده ام زبانش هم لکنت دارد!

 پیرزن گفت: این هم دیگر نعمتی است زیرا می دانید که عیب 
بزرگ زن ها پر حرفی است اما این دختر چون لکنت زبان دارد 

پر حرفی نمی کند و سرت را به درد نمی آورد!
 ج��وان گفت: خانم همس��ایه گفته اس��ت که چش��مش هم 
 معیوب اس��ت! پیرزن گفت: درس��ت اس��ت ، این هم یکی از

 خوشبختی هاست که کسی مزاحم آسایش شما نمی شود و 
به او طمع نمی برد.

 جوان گفت: شنیده ام پایش هم می لنگد و این عیب بزرگی 
است! پیرزن گفت: شما تجربه ندارید، نمی دانید که این صفت  
باعث می شود که خانم تان کمتر از خانه بیرون برود و عالوه 
 بر س��الم ماندن، هر روز ه��م از خیابان گ��ردی ، خرج برایت 
نمی تراش��د! جوان گف��ت: این همه ب��ه کنار، ولی ش��نیده 
ام که عقل درس��تی هم ن��دارد! پیرزن گفت: ای وای، ش��ما 
مرد ها چق��در بهانه گیر هس��تید، پس یعنی می خواس��تی 
 عروس به ای��ن نازنینی، این یک عیب کوچک را هم نداش��ته

 باشد.

علت خلقت مگس؟!
غالمي کنار پادشاهي نشسته بود. پادشاه خوابش می آمد، اما 
هرگاه چشمان خود را می بس��ت تا بخوابد، مگسي بر گونه او 
می نشست و پادش��اه محکم به صورت خود می زد تا مگس را 

دور کند.
مدتي گذش��ت، پادش��اه از غالمش پرس��ید:»اگر گفتي چرا 
خداوند مگس را آفریده است؟« غالم گفت: »مگس را آفریده 
تا قدرتمندان بدانند بعضي وقت ها زورشان حتي به یک مگس 

هم نمی رسد.«
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عکس هایی که کمتر دیده شده از جنگ تحمیلی 

آموزش نظامی به زنان برای حضور در مناطق جنگی

نانوایی کوچکی در جبهه و صف رزمندگان برای گرفتن نان تازه صف نفت در تهران، در دورانی که مردم در اوج تحریم ها و سختی ها با هم و کنار 
هم بودند.

بدرقه رزمندگان اسالم به مناطق جنگی و خداحافظی با خانواده. اتوبوس های دو طبقه 
همیشه این صحنه را برای خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران زنده می کردند.

خیابان ایرانشهر تهران دیوارهایی که تا دو متر با گونی پوشانده شده اند.

رژه زنان همراه با اسلحه در خیابان. زنان نیز در دوران جنگ حضور فعالی داشتند چه 
در پشت جبهه ها و چه در میدان جنگ

مهاجرت اولین گروه آوارگان اهوازی بعد از تجاوز عراق به خاک ایران زنان مشغول آماده کردن مواد غذایی و مواد موردنیاز رزمندگان. از قند و آجیل تا 
کنسرو و مربا
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