
تشویقی از جنس مرگ برای خانم های ایرانی
واکاوی پشت پرده سالن های زیبایی 

 فیلم های خاطره انگیز
344 در اصفهان اکران می شود

 خریداران دالر و طال 
چقدر زیان کردند؟

 اعطای مرخصی به 
زندانی های واجد شرایط

 هفته ازدواج، هفته ای بدون
 ثبت طالق در کشور مي شود

 وعده پرداخت تسهیالت
 150 میلیون ریالی به همت آباد

جمع آوری ۷۶ میلیون تومان از 
اهدای تاج گل های تسلیت 

 مکالمه رایگان با همراه 
در تمامی جمعه های پاییز
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آب شرب و بهداشتی از هم جدا می شوند 4
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سرانه مصرف آب روستاهای استان بیشتر از شهرهاست
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   شاه ماهی لیگ 
درزاینده رودبه تورافتاد!

اینکه تی��م ذوب آهن دربازی هفته گذش��ته مقابل تیم 
گس��ترش فوالدتبریز، علی رغم برتری 2بریک دروقت 
قانونی،بابدشانس��ی مواجه ش��د تا بازی برده رابا نتیجه  
3بر2واگذار کند ش��کی نیس��ت،البته قابل ذکر اس��ت 
 که ص��رف نظرازبدبیاری، تاحدی ه��م موردکم لطفی و

بی مهری داورخط نگه��داراول قرارگرفت ودرازدحام و 
شلوغی عجیب و غریب جلوی...

6
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سرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری صفر است 

گردشگری در اصفهان از گفته مسئوالن تا واقعیت  

4

3

4

 سقف برداش��ت وجه از عابر بانک ها در حالی به
 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است 
که برخی از بانکداران، این مبلغ را تا 400 هزار 
تومان و بعضاً بیشتر افزایش داده بودند.بررسی ها 
نشان می دهد که بسیاری از بانک های خصوصی 
و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود 
را از اواخر سال گذش��ته افزایش داده بودند، با 
تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف 

برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند...

 مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی از توزیع سراسری بنزین یورو 

4 در کالنشهر اصفهان از هفته آینده خبر داد.
عباس کاظمی با اشاره به اینکه از هفته آینده در 
تمام جایگاه های سوخت ش��هر اصفهان بنزین 
یورو 4 توزیع می ش��ود، تصریح ک��رد: این نوع 
بنزین حاص��ل تغییر نرم اف��زاری در واحدهای 
عملیاتی این پاالیش��گاه بوده که قادر است نیاز 

روزانه شهر اصفهان را به بنزین یورو 4 ...

طی 5 سال اخیر اقدامی در جهت صنعتی کردن گردشگری در اصفهان انجام نشده است
ظرفیت راه اندازی گردشگری مذهبی در اصفهان

دریافت وجه یک میلیونی  از 
خودپردازها منتفی شد

آغاز توزیع سراسری بنزین 
یورو ٤ از هفته آینده در اصفهان

حضور یاغی همیشه 
محبوب بر روی 
نیمکت تیم ملی 
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موسسه خیریه دیابت اصفهان

آیا می دانید 

دیابت نوع 2
 دربچه های چاق و دارای اضافه وزن

 رو به افزایش است ؟

 ۱۳طرح محرومیت زدایی 
در استان افتتاح شد



اخبار کوتاهيادداشت

امام جمعه موقت  اصفهان:

 کوچک ترين غلطی از آمريکا
 ساخته نیست

حجت االس��ام والمس��لمین س��یدمجتبی میردام��ادی ام��ام 
جمعه  موقت اصفه��ان طی خطبه های این هفت��ه  نمازجمعه در 
 جمع نمازگزاران والیت م��دار اصفهانی، باگرامی داش��ت هفته

 دفاع مقدس گفت : با وجود این که تمامی رزمندگان جان برکف 
با تمام وجود و هس��تی خود در میادین نبرد حاضر می شدند اما 
آنچه طی سال های دفاع مقدس تأثیر داشت، تنها نیروی انسانی 
و تجهی��زات نظامی نبود بلک��ه یاری و نصرت خداوند بر کس��ب 
پیروزی های ما در جنگ تحمیلی نیز عاملی بود که هرگز نمی توان 
از آن غفلت کرد. خطیب جمعه اصفهان ضمن اش��اره به بیانات 
ارزش��مند رهبر معظم انقاب درخصوص دولت ایاالت متحده، 
یادآور شد: استکبار جهانی و در رأس ایشان، آمریکایی ها در تقابل 
با نظام مقدس جمهوری اسامی ایران مدام حرف از گزینه های 
روی میز می زنند درحالی که طبق فرم��وده مقام معظم رهبری، 

کوچک ترین غلطی از آن ها ساخته نیست. 

گسترش تعامالت ايران و عربستان 
سعودی

نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسامی گفت: اتحاد جهانی به محوریت آمریکا در برخورد با داعش 
در حقیقت یک مانور پوش��الین برای اس��تمرار حضور آمریکا در 
منطقه خاورمیانه اس��ت.عوض حیدرپور در جلسه شورای اداری 
شهرستان شهرضا با اشاره به حمات اخیر آمریکا به خاک کشور 
س��وریه اظهار کرد: تجربه جنگ ایران و عراق نشان داده است در 
جنگ شهری نفرات موثر هستند و بمب باران هوایی کارساز نیست. 
وی تصریح کرد: ورود کشورهای عربی منطقه به ائتاف آمریکایی 
ضد داعش در واقع تاش این دولت ها برای رهایی از منجابی است 
که خودشان ایجاد کرده اند.حیدرپور افزود: تعامات با عربستان 
سعودی را به نحوی انجام می دهیم که گامی در جهت ایجاد امنیت 

بیشتر در منطقه باشد.

ارزش های دوران دفاع مقدس مرهون 
انديشه معنوی بسیج است

جانشین پایگاه مقاومت بس��یج اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان اصفهان گفت: مان��دگاری ارزش ه��ای دوران دفاع 
مقدس مرهون تفکر و اندیش��ه معنوی و والیی بسیج است.

حامد جعفرزاده با اشاره به رشادت های بسیجیان، پاسداران 
و ارتشیان سرافراز ایران اس��امی در طول هشت سال دفاع 
مقدس، اس��تقال و آزادی به دس��ت آم��ده را مرهون خون 
ش��هیدان و بصیرت الهی ام��ام راحل برش��مرده و گفت: اگر 
عنصر معنویت و الهی بودن و والیت م��داری که همان تفکر 
بسیجی است در جنگ رس��وخ نمی کرد نه ما در جنگ پیروز 
 می ش��دیم و نه آثار با برکت این دفاع مقدس ت��ا امروز باقی 

می ماند.
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والده آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری و مادر 2
سه شهید واالمقام سیدهادی، سید محسن و سید مصطفی شاهرودی و همسر مرحوم آیت اهلل 
شاهرودی از مراجع بزرگ نجف مرحومه خانم موسوی مددی پس از سه ماه که در وضعیت کما 

بسر می برد به سرای باقی شتافت.
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همزمان با نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
رایزنی های فشرده هس��ته ای میان نمایندگان جمهوری 
 اس��امی ایران و گروه 1+5 انجام ش��د که این مذاکرات و 
گفت و گو ها فرصتی تاریخی برای غرب در دستیابی به توافق 

جامع و حل بحران هسته ای ساختگی است.
 ایران و گ��روه 1+5 مذاک��رات خ��ود را از 10 روز پیش در 
نیویورک از سر گرفته اند و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه 

در این چارچوب انجام شده است.
سفر رئیس جمهوری اس��امی ایران همزمان با مذاکرات 
کش��ورمان با 1+5 نیز بر اهمیت این دور از مذاکرات افزود 
که حجت االسام والمسلمین حسن روحانی در دیدارهای 
مختلف با مقام ها و همتایان خود در حاشیه نشست ساالنه 
سازمان ملل متحد مسئله هسته ای و مذاکرات جمهوری 

اسامی ایران و 1+5 را مورد توجه قرار داد.
رئیس جمهوری همچنین در نشست خبری با خبرنگاران 
با بیان اینکه هی��چ زمانی مثل روزه��ای اخیر لحن جدی 
برای حل مسئله هسته ای ایران ندیده بودم، گفت: ما واقعا 
در مذاکرات گذشته تا امروز انعطاف های الزم را داشتیم و 
اکنون نوبت طرف مقابل است که آنها انعطاف نشان دهند تا 

مسئله حل شود.
محمدجواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا 
و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات نیز عصر 
روز پنجشنبه به وقت نیویورک در دیداری سه جانبه تحوالت 

مربوط به روند مذاکرات هسته ای را مورد گفت وگو و تبادل 
نظر قرار دادند.

وندی ش��رمن معاون وزیر امور خارجه آمری��کا و از اعضای 
 ارش��د تیم مذاکره کنن��ده هس��ته ای این کش��ور نیز در

 گفت و گویی از پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای با ایران 
 خبر داد و اف��زود: حل و فصل اختافات هس��ته ای با ایران

 می تواند به ایجاد زمینه های دیگر همکاری میان آمریکا و 
ایران منجر شود و ابراز امیدواری کرد که بتواند حتی در مقام 
رسمی خود به ایران سفر کند و نتایج چنین همکاری هایی 

را از نزدیک ببیند. 
شرمن در پاسخ به سووالی مبنی بر تردید برخی ها نسبت به 
پیشرفت عمده دراین مذاکرات گفت: همان گونه که رئیس 
جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد مطرح کرد ما یک موقعیت تاریخی داریم و این 
برعهده هر دو کشور است که از این موقعیت استفاده کنند. 

فرانک والتر اش��تاین مایروزیر امور خارج��ه آلمان نیز روز 
پنجشنبه پس از شنیدن س��خنان رئیس جمهوری ایران 
در جمع سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در گفت و گویی ضمن ابراز خوش بینی 
نسبت به دس��تیابی به توافق هس��ته ای در مذاکرات آتی 
1+5با ایران گفت: مذاکرات تاکنون پیش��رفت های خوبی 
داشته اس��ت و باید بگویم طی 10 س��ال گذشته مواضع و 
 دیدگاه های طرفین ت��ا به این اندازه به ه��م نزدیک نبوده

 است.
وی ابراز امیدواری کرد که شاهد پیشرفت های بیشتری در 

مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 طی روزهای آینده باشد. 
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری 
ایران درخصوص مذاکرات هس��ته ای و اس��تفاده طرفین 
از فرصت موجود برای دس��تیابی به توافق جامع هسته ای 
خاطرنش��ان کرد: ما نسبت به دس��تیابی به پیشرفت های 

بیشتر در مذاکرات آینده خوشبین هستیم . 
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعام کرد که به رغم 

اعام فرانسه مبنی بر اینکه 
 مذاکرات در م��ورد برنامه

 هسته ای ایران پیشرفتی 
نداش��ته اس��ت ام��ا وی 
در م��ورد ای��ن مذاکرات 

خوشبین است.
سیاس��ت  کارشناس��ان 
خارجی نی��ز با اش��اره به 
لزوم اعتمادسازی و تاش 
برای حل اختافات تهران 
 - واش��نگتن خواس��تار

 هم��کاری های ای��ران و 
آمری��کا در ح��وزه ه��ای 

مختلف شدند.
ویلی��ام میل��ر دیپلم��ات 
آمریکای��ی  س��ابقه  ب��ا 

و مش��اور ارش��د اندیش��کده در جس��تجوی زمین��ه های 
مش��ترک در گفت و گویی با ایرنا با اش��اره به مش��ترکات 
فرهنگ��ی و منافع مش��ترک اقتصادی و سیاس��ی تهران و 
واش��نگتن گفت: وقت آن رسیده اس��ت که دو کشور برای 
 حل اختاف ه��ا و فراهم آوردن زمینه های آش��تی همت

 کنند. وی اف��زود: برخورد با افراطی گری در همه اش��کال 
 آن خواس��ت همه ملت ها اس��ت و داعش نمونه دیگری از
  گروه هایی اس��ت که ب��ا تحریف مذهب ت��اش می کند

 اقدام های هولناک خود را توجیه کند. 
وی افزود: آمریکا و ایران هم می توانند و هم باید برای حل 
بحران های عراق و سوریه با یکدیگر همکاری کنند و عوامل 
پیدایش و قدرت گرفتن این گروه تروریستی را در منطقه از 
بین ببرند. حال باید دید تا طرف مقابل جمهوری اس��امی 
ایران در مذاکرات هسته ای برای حل این مسئله ،انعطاف به 
خرج می دهند و به جای فرصت سوزی از فرصت موجود و 

تاریخی بهره الزم را می برند یا خیر؟ 
صاحبنظران معتقدند که آمریکا و غرب می بایست به جای 
اتخاذ سیاست ها و معیارهای دوگانه و مغرضانه ، به بحران 
ساختگی هسته ای پایان دهند و زمینه را برای حل تمامی 
اختافات و مسایل از جمله لغو تحریم های ناعادالنه فراهم 

آورند. 

رايزنی های هسته ای - فرصتی تاريخی برای غرب

فرصت سوزی 1+5 دربحرانی ساختگی

آیت اهلل شاهرودی در سوگ مادر نشست

وزرای گروه 77 و چین
تحريم های ايران را محکوم 

کردند
 اعم��ال تحری��م ه��ای

 غی��ر قانونی ی��ک جانبه 
علیه جمهوری اس��امی 
ایران درنشست گروه 77 
وچی��ن ط��ی اعامیه ای 
محک��وم وغیرقابل قبول 

اعام شد.
 بیست وهشتمین نشست 
س��االنه وزرای امورخارج��ه ای��ن گ��روه در نیویورک 
روزجمعه درحاش��یه ش��صت ونهمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد تش��کیل شد. درپایان این 
نشس��ت که به ریاس��ت خوزه آنتونیو زام��ورا گوتیرز، 
وزیر محیط زیس��ت دولت بولیوی، ب��ه عنوان رئیس 
س��ال 2014 این گروه، برگ��زار ش��د، اعامیه وزرای 
گروه 77 وچین با اجم��اع وحمایت عمومی به تصویب 
رس��ید. اعامیه مصوب گ��روه 77 و چی��ن، به عنوان 
بزرگترین گروه بندی موجود در س��ازمان ملل متحد 
با 133 کش��ورعضو، ش��امل 89 بن��د در زمینه های 
 مختل��ف اقتص��ادی ، اجتماع��ی وزیس��ت محیطی

 می باش��د. دربنده��ای 47 و50 این اعامی��ه که به 
پیش��نهاد جمهوری اس��امی ایران ارائه ش��د وزرای 
امور خارجه هرگونه اعم��ال قوانین ومقررات فرامرزی 
 واقدام��ات یک جانب��ه اجباری ب��ه هرش��کل، اعم از

 تحریم های یک جانبه را علیه کشورهای درحال توسعه 
قوی��ا رد کردند وبر لزوم رفع س��ریع هم��ه آنها تأکید 
داشتند. وزرای امور خارجه گروه 77 وچین همچنین 
 در این اعامی��ه برای اولی��ن بار، به صراح��ت اعمال

 تحریم ه��ای اقتصادی ی��ک جانبه علی��ه جمهوری 
اس��امی ایران را غی��ر قابل قب��ول دانس��تند.دراین 
رابطه، گروه 77 وچین اعام داش��ت ک��ه این تحریم 
ها تأثیر منفی بر توسعه و ش��کوفایی مردم ایران دارد 
وخواهان برداش��تن س��ریع این تحریم ها شد.دراین 
اعامی��ه همچنین آمده اس��ت که این ن��وع اقدامات 
نه تنها موج��ب تضعیف قواعد مندرج درمنش��ور ملل 
متحد وحقوق بین الملل می ش��ود، بلکه تا حد بسیار 
 زیادی برآزادی تجارت وس��رمایه گذاری تأثیر منفی

می گذارد. براین اساس، وزرای گروه 77 وچین ازجامعه 
بین المللی خواس��تند تا فورا اقدامات مؤثری را برای 
توقف اس��تفاده ازاین تحریم های اقتص��ادی اجباری 
 ی��ک جانبه علی��ه کش��ورهای درحال توس��عه اتخاذ 

نمایند.

امام جمعه موقت شهرکرد:

مسئوالن فرهنگی مروج ازدواج 
آسان جوانان در استان  باشند

امام جمعه موقت ش��هرکرد گفت: مسئوالن فرهنگی مروج ازدواج 
آس��ان جوانان در چهارمحال و بختیاری باش��ند. حجت االس��ام 
ابوالحسن فاطمی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی 
امام خمینی)ره( این ش��هر برگزار ش��د با توصیه همه نمازگزاران 
به تقوای الهی اظهار کرد: به حم��داهلل تابه حال ایران در برابر همه 
دشمنان ایستادگی کرده و بر سر مواضع خود ایستاده است.وی با 
تبریک سالروز ازدواج امام علی)ع( و حضرت زهرا )ص( خاطرنشان 
کرد: بهترین الگو، ازدواج آسان و ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت 
زهرا)س( است و به همین دلیل از همه مس��ئوالن و کارشناسان 
می خواهم امکانات و زمینه ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کنند.

امام جمعه موقت شهرکرد با تأکید بر ترویج فرهنگ ازدواج آسان 
در این استان، بیان کرد: تاش برای ترویج ازدواج های کم هزینه و 
ساده، رسالت فرهنگی مسئوالن است .فاطمی در پایان با اشاره به 
هفته دفاع مقدس و گرامی داش��تن یاد یادگاران سال های جنگ، 
عنوان کرد: رمز موفقیت رزمندگان اس��ام در طول 8 س��ال دفاع 

مقدس، خلوص نیت و خودباوری به همراه ایمان قوی بود.

۶۰۴ قرآن آموز در استان  با يکديگر 
رقابت کردند

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختیاری گفت: 
دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری همزمان با سراس��ر کش��ور در ش��هرکرد با 
رقابت ۶04 نفر آغاز ش��د. جواد کارگران اظهار کرد: دوازدهمین 
دوره مس��ابقات قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسامی همزمان با 
سراسر کشور امروز در شهرکرد برگزار شد.وی افزود: این آزمون با 
همکاری مؤسسات قرآنی شهرکرد و فارسان و شهر فرا دنبه واقع در 

شهرستان بروجن برگزار شد.

 مديريت پسماند
 دراستان بازنگری شود

مدیرکل محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری گفت: تناس��بی 
بین تع��داد ش��هرها و نواحی صنعت��ی چهارمح��ال و بختیاری با 
تصفیه خانه های فاضاب شهری و صنعتی وجود ندارد و مدیریت 
پسماند در این استان اصولی نیس��ت.امروز با گسترش تکنولوژی 
ش��اهد افزایش آلودگ��ی آب، خاک و ه��وا و دیگر اث��رات مخرب 
زیس��ت محیطی هس��تیم.وی افزود: دلیل وق��وع چنین حوادث 
ناگواری دو منش��أ دارد، یکی نگرش ما به محیط زیست و دیگری 
رفتار ما ب��ا محیط زیس��ت.مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و 
بختیاری گفت: نگرشی که اکنون در مورد محیط زیست وجود دارد 
نوعی ضعف فرهنگی در قبال محیط زیست است که نیاز به تاش 
مستمر در اجرای فعالیت های آموزش��ی حفاظت از محیط زیست 

دارد.

دبیر ش��ورای اقامه نماز چهارمحال و بختی��اری از معرفی 
دستگاه های اجرایی برتر در حوزه نماز در این استان خبر داد.

 حجت االسام والمس��لمین محمد کریمی اظهار داشت: از 
مجموع ارزیابی بین 7۶ دستگاه اجرایی استان چهارمحال و 
بختیاری با موضوع نماز، 22 دستگاه اجرایی امتیاز بین 90 تا 

100 را کسب کردند.
وی تأکید کرد: اداره کمیته امداد امام خمینی )ره (، اداره کل 
امور مالیاتی، سازمان بهزیستی، اداره کل استاندارد و تحقیقات 
صنعتی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و 

بختیاری امتیاز الزم در این زمینه را به دست آوردند.
دبیر ش��ورای اقامه نماز چهارمحال و بختی��اری افزود: اداره 
کل جهاد کش��اورزی، سازمان تبلیغات اس��امی، فرودگاه 
بین المللی شهرکرد و س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی چهارمحال و بختیاری هم توانستند حدنصاب الزم 
درزمینه ارزیابی اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی این 

استان را کسب کنند.
 کریم��ی تصری��ح ک��رد: بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
چهارمح��ال و بختی��اری، مدیریت درمان س��ازمان تأمین 

اجتماعی، دادگستری، دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد شهرکرد، 
دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، ش��رکت توزیع 
نیروی برق و اداره کل پس��ت 
چهارمح��ال و بختی��اری هم 
به عنوان دستگاه های برتر در 

این زمینه معرفی شدند.
دبی��ر ش��ورای اقام��ه نم��از 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
ادارات کل آموزش وپ��رورش، 
ثبت اح��وال، ثبت اس��ناد و 
ام��اک، تعزی��رات حکومتی 
و بان��ک مل��ی چهارمح��ال 
و بختی��اری نی��ز به عن��وان 
دس��تگاه های اجرایی برتر در 
حوزه اقامه نماز انتخاب شدند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: تقویت فرهن��گ نم��از در جامعه و 
برنامه ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه تر نماز های جماعت 

از اهمیت خاصی برخوردار است.
 کریمی اظهار داشت: توسعه مساجد و فضاهای معنوی نقش 

مهمی در ترویج فرهنگ نماز دارد. 

نماینده مردم فارس��ان، کیار، کوهرن��گ و اردل در مجلس 
شورای اسامی گفت: با پیگیری های انجام شده و بارأی در 
صحن علنی مجلس شورای اسامی حوزه انتخابی نمایندگان 
چهارمحال و بختیاری به صورت رسمی تفکیک و تعداد آن ها 

برای دور آینده افزایش می یابد.
 حمیدرضا عزیزی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
کوهرنگ اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور دالورمردی ها، 
 وحدت، انس��جام عمومی، عزت و اس��تقال م��ردم ایران

 است.
وی ضمن تقدیر از فعالیت های ارزنده امام جمعه کوهرنگ 
در مدت یک سال گذش��ته، افزود: همه فعالیت هایی که در 
استان و شهرستان ها انجام می شود حاصل همدلی، اتحاد و 

همراهی مسئوالن استانی و شهرستانی است که جای تقدیر 
و تشکر ویژه دارد.

نماین��ده م��ردم فارس��ان، کی��ار، کوهرن��گ و اردل در 
مجلس ش��ورای اس��امی ضمن ارائ��ه گزارش��ی از روند 

فعالیت ه��ای انجام ش��ده در شهرس��تان کوهرن��گ در 
عرصه های مختل��ف، گفت: تع��داد نمایندگان اس��تان در 
 مجل��س ش��ورای اس��امی ب��رای دوره آین��ده افزای��ش

 می یابد.
عزیزی به الیح��ه افزای��ش نمایندگان اس��تان در مجلس 
برای دوره آینده اش��اره ک��رد و ادامه داد: ب��ا پیگیری های 
انجام ش��ده و ارائه ش��اخص های جغرافیایی و جمعیتی، به 
لطف خ��دا الیحه افزای��ش نمایندگان این ح��وزه انتخابی 
در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب ش��د که بارأی در 
صحن علنی مجلس، به صورت رسمی حوزه انتخابی تفکیک 
 و تع��داد نمایندگان در مجلس ش��ورای اس��امی افزایش

می یابد.

دبیر شورای اقامه نماز چهارمحال و بختیاری خبر داد: معرفی دستگاه های اجرايی برتر در حوزه نماز

نماينده مردم فارسان در مجلس:

تعداد نمايندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس افزايش می يابد

 توسعه فضاهای معنوی نقش مهمی در ترویج فرهنگ نماز دارد

ويزيت رايگان عموم مردم استان 
تا پايان هفته دفاع مقدس 

مس��ئول بس��یج جامعه 
پزشکی استان چهارمحال 
و بختی��اری از ویزی��ت 
رای��گان عموم م��ردم به 
مناس��بت هفت��ه دف��اع 

مقدس خبر داد.
ش��فیعی  مه��راب   
ب��ا گرامیداش��ت هفت��ه دف��اع مق��دس اظه��ار کرد: 
13 عن��وان برنامه محوری در س��ازمان بس��یج جامعه 
پزش��کی اس��تان باه��دف ارائه خدم��ت ب��ه بیماران 
نیازمن��د و بزرگداش��ت ی��اد و خاط��ره رش��ادت های 
 رزمندگان اس��ام در هشت سال حماس��ه و ایثار اجرا

 می شود.
 وی اف��زود: این س��ازمان ب��ا کم��ک دانش��گاه علوم 
پزشکی و دس��تگاه های مختلف، بیمارستان صحرایی 
ش��هید رجایی را قب��ل از هفته دفاع مق��دس به مدت 
یک هفته در روس��تای گن��دم کار از توابع شهرس��تان 
اردل مس��تقر ک��رد و در م��دت ی��ک هفت��ه بالغ ب��ر 
8هزار نف��ر از خدمات رایگان بس��یج جامعه پزش��کی 
 در زمینه ه��ای مختل��ف درمانی، بهداش��تی بهره مند 

شدند.

  برگزاری کارگاه آموزشی فناوری 
اطالعات در گردشگری در شهرکرد

کارگاه آموزشی بهره گیری 
از ابزارهای نوی��ن فناوری 
صنع��ت  در  اطاع��ات 
گردش��گری و مدیری��ت 
کسب وکار همزمان با هفته 
گردش��گری در ش��هرکرد 

برگزار می شود.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختی��اری با تبیی��ن اهمی��ت و جایگاه 
وی��ژه گردش��گری الکترونی��ک، گفت:ای��ن کارگاه 
آموزش��ی به صورت رای��گان باهدف ایجاد ش��بکه های 
اجتماعی، اطاع رس��انی و در راس��تای ایجاد ذهنیت 
مثبت از مقاصد گردشگری در بین اقشار جامعه برگزار 
می ش��ود.مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمحال بختی��اری افزود:عاقه مندان 
ب��ه ش��رکت در ای��ن کارگاه آموزش��ی می توانن��د با 
 مراجعه به پایگاه اطاع رس��انی این اداره کل به آدرس

www ی��ا تم��اس ب��ا ش��ماره  .miraschb .ir 
03813342912 دبیرخانه کارگاه مذکور نس��بت به 

ثبت نام اقدام کنند.
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 تقويت فرهنگ 
نماز در جامعه و 

برنامه ريزی برای 
برگزاری هرچه 

باشکوه تر نماز های 
جماعت از اهمیت 
خاصی برخوردار 

است

 برخورد با
 افراطی گری

 در همه اشکال آن 
 خواست همه 

ملت ها است و 
داعش نمونه ديگری 

از گروه هايی است 
 که تحريف مذهب 

می کند



یادداشت

برپایي ایستگاه »مطلع عشق« در 
اصفهان به مناسبت هفته ازدواج

ایستگاه فرهنگی »مطلع عشق« به مناسبت روز ازدواج و خانواده، 
از چهارم مهرماه جاري به مدت یك هفت��ه در محل میدان انقالب 

اصفهان برپا می شود.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت: 
این ایستگاه از چهارم مهر سال جاری به مدت یك هفته با همکاری 
انتش��ارات حدیث راه عش��ق و مجمع جهانی حضرت فاطمه )س( 
و به منظور بزرگداش��ت س��الروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت 
فاطمه زهرا )س( و اهمیت ساماندهی ازدواج جوانان در چهار موضوع 

“ازدواج به هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار” دایر شده است. 
دومی�ن »جش�نواره پیون�د آس�مانی« در اصفه�ان

 برگزار مي شود
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به برگزاري »دومین 
جش��نواره پیوند آس��مانی «با همکاری دس��تگاه های عضو ستاد 
س��اماندهی امور جوانان در شش��م مهرماه گفت: در این جشنواره 
از خیرین و فع��االن حوزه ازدواج در ۲۵ محور تجلیل خواهد ش��د.  
محمد س��لطان حس��ینی گفت: همزمان با هفت��ه ازدواج بیش از 
۲۰۰ عن��وان برنامه متنوع فرهنگی، ورزش��ی و اجتماعی توس��ط 
ادارات و دستگاه های عضو س��تاد س��اماندهی اصفهان در سراسر 
اس��تان برگزار می ش��ود.  وي برگزاری جش��نواره پیوند آسمانی را 
یکی از مهم ترین برنامه های این هفته عنوان کرد و افزود: جشنواره 
پیوند آس��مانی به همت معاونت ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و 
جوانان، سپاه صاحب الزمان )عج(استان، استانداری و دستگاه های 
عضو س��تاد س��اماندهی امور جوانان، شش��م مهرماه جاری برگزار 
 خواهد ش��د و از خیرین و فعاالن حوزه ازدواج در ۲۵ محور تجلیل 

مي شود. 
هفت�ه ازدواج، هفته ای بدون ثبت طالق در کش�ور 

مي شود
     مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به برنامه های این وزارتخانه به مناسبت هفته ازدواج گفت: 
تالش داریم با همکاری قوه قضائیه، هفته ازدواج، هفته ای بدون 

ثبت طالق در کشور باشد. 
بهمن بهمنی با اش��اره به آغاز هفته ازدواج گفت: در این هفته، 
برنامه هایی از س��وی وزارت ورزش و جوانان پیش بینی ش��ده 
اس��ت که از جمله این برنامه ها این اس��ت که با هماهنگی قوه 
قضائیه در هفته ازدواج هیچ طالقی در کش��ور ثبت نشود. وی 
همچنین به صدور مج��وز فعالیت نخس��تین واحدهای مراکز 
مشاوره ازدواج اش��اره کرد و افزود: همانطور که قبال وعده داده 
بودیم در هفته ازدواج، ش��اهد صدور مجوز فعالیت نخس��تین 
 واحدهای مراکز مش��اوره تخصص��ی ازدواج و خانواده خواهیم

 بود .
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تغییر نام خانوادگی 65 هزار ایرانی
مدیر کل اسناد هویتی س��ازمان ثبت احوال از تغییر 6۵ هزار نام خانوادگی و ۲3 هزار 
و ۵۰۰ نام از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور خبر داد.محسن اسماعیلی گفت: در 
گذش��ته برای تغییر نام و نام خانوادگی حتما باید به مراجع قضایی مراجعه می شد اما 

مدتی است که این اتفاق در دفاتر و ادارات سازمان ثبت احوال صورت می گیرد.

3

مسئوالن اصفهان سال هاست 
در حال��ی ح��رف از صنعت 
گردش��گری و درآمدزای��ی 
می زنن��د که به نظ��ر اکثر متخصصان توریس��م و 
گردشگری در عمل هیچ اقدامی در جهت صنعتی 
شدن گردش��گری در این اس��تان صورت نگرفته 
و هم اکنون س��رمایه گذاری در این ح��وزه تقریباً 

صفر است.
 به گزارش خبرنگار زاینده رود، امروزه گردشگري 
در دنیا س��ومین صنعت درآم��دزاي جهان پس از 
نفت و خودرو اس��ت و باوجودی که ای��ران ازنظر 
پتانس��یل های طبیعی، فرهنگی و تاریخی جذب 
جهانگرد در بین 1۰ کش��ور اول دنیا قرار دارد اما 
ازنظر تعداد جهانگردان ورودي در رتبه نزدیك به 

صد دنیا قرار دارد.
همچنین درحالی که تعداد توریس��ت بین المللی 
حدود یك میلیارد در سال است، سهم کشور ایران 
از این امر حدود یك میلیون نفر در سال )یك هزارم 

جهان( است.
در همین راستا گرچه در سند چشم انداز ۲۰ ساله 
کشور آورده شده که تا س��ال 14۰4 خورشیدي، 
ای��ران باید س��االنه پذی��راي ح��دود ۲۰ میلیون 
گردش��گر بین المللی باش��د  و اصفه��ان به جهت 
پایتخت تمدن و فرهنگ اس��المی سهم بسیاری 
باید در جذب گردشگر داش��ته باشد اما همچنان 

صنعت گردش��گری تنها در گفته مس��ئوالن این 
اس��تان می گنجد و بس��ترهای الزم در این زمینه 

فراهم نشده است.
ط�ی 5 س�ال اخی�ر اقدام�ی در جهت   
صنعت�ی ک�ردن گردش�گری در اصفه�ان 

انجام نشده است
مدیر گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه نجف آباد 
اصفهان دراین ارتباط می گوید: در ۵ س��ال اخیر 
اقدام��ی در جهت توس��عه گردش��گری و جذب 

توریست در اصفهان صورت نگرفته است.
امیر گندمکار با اع��الم اینکه در این س��ال ها چه 
تعداد هتل س��ازی، چه میزان فستیوال و همایش 
دراین ارتباط یا چه نفر س��رمایه گذاری برای ارتقا 
 گردش��گری در ای��ن اس��تان وارد ش��دند، ادامه 
می دهد : تم��ام این اوامر از ش��اخص های ارتقای 
توریس��ت اس��ت که در هیچ یك فعالیت شاخصی 

انجام ندادیم.
وی بابیان اینکه گردش��گر در روستاهای اصفهان 
معنا ندارد، یادآوری می شود : این درحالی است  که 
در سطح کش��ور به خوبی در حوزه جذب گردشگر 
در روس��تا و فراهم کردن بس��تر برای گردشگران 
اقدامات خوبی انجام شده است.متخصص و استاد 
مطالعات توریس��ت  در اصفهان م��ی گوید : تمام 
سیاست های توسعه آینده شهر اصفهان بر مبناي 

توسعه صنعت توریسم باید قرار بگیرد.

گندمکارادامه داد:  با توجه به وجود زیرساخت هاي 
فرهنگی در شهر اصفهان، سابقه تاریخی این شهر،  
آب وهوای مناس��ب برای حضور گردشگر در بیشتر 
زمان هاي سال و آشنایی مردم ش��هر اصفهان با امر 
توریس��م و گردش��گري و آمادگی کامل مردم برای 
توس��عه این امر، باید سیاس��ت هاي مسئوالن شهر 
اصفهان بر پایه نقش گردشگري شهر اصفهان استوار 
شود و به واقع منبع اصلی درآمد شهر اصفهان صنعت 

گردشگري باشد.
وی بابیان اینکه به منظور توسعه گردشگری باید از 
توسعه بی رویه صنعت در شهر و اطراف آن جلوگیري 
ش��ود، ادامه داد: کارخانه هاي داخل و اطراف شهر 
باید به مکان هاي دورتر منتقل ش��وند و مکان هاي 
توریست پذیر شهر به زیبایی آراسته و از ورود وسایل 

نقلیه موتوري به آن ها جلوگیري شود.
ظرفی�ت راه اندازی گردش�گری مذهبی    

در اصفهان
دکت��رای جغرافی��ا و برنامه ری��زی ش��هری نی��ز 
دراین ارتب��اط اظهار داش��ت: گردش��گری مذهبی 
یکی از ش��اخه ه��ای مه��م گردش��گری در جهان 
اس��ت که هم اکنون موردتوجه کش��ورهای زیادی 
قرارگرفت��ه  و باید در اس��تانی با قدم��ت تاریخی و 
 مذهب��ی اصفه��ان ای��ن ن��وع گردش��گری را ارتقا

 دهیم .
مهری اذان��ی بی��ان داش��ت:  انتخاب موزه ش��هر 
اصفهان به عنوان پایتخ��ت ف��رهنگ و تمدن ایران 
اسالمی می تواند گزینه مناسبی برای این امر باشد 
و  با برگزاری گردهمایی ها و همایش های داخلی و 
بین المللی و شناس��اندن توان های بالقوه و بالفعل 
کشور به طور اعم و شهر و استان اصفهان به طور اخص 
گام مهمی برای شناس��اندن ایران اسالمی و اخالق 
میزبانی جامعۀ ما باشد.وی افزود:  ایجاد یك سازمان 
تحت عنوان سازمان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی و تعامل و مراوده با دیگر کشورهای اسالمی 
و برنامه ریزی بین کلیه خواهرخوانده های پایتختی 
فرهنگ و تمدن جهان اسالم با اصفهان و ایجاد یك 
س��ازمان بین المللی بین این پایتخت ها با استقرار 
مقر فرهنگ��ی آن در اصفهان می توان��د در صنعتی 
کردن گردشگری در اصفهان و درآمدزایی آن بسیار 

مؤثر باشد.

گردشگری در اصفهان از گفته مسئوالن تا واقعیت  

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری  اصفهان صفر است 

یادداشت

جمع آوری ۷۶ میلیون تومان کمک 
نقدي از اهدای تاج گل های تسلیت 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اس��تان اصفهان گفت :  در ۵ ماهه گذش��ته امس��ال، ۷6 
میلیون توم��ان کمك نق��دي از اه��دای تاج گل های عرض 
تسلیت در اصفهان جمع آوری ش��ده که این مبلغ در مقایسه 
 با مدت مش��ابه س��ال قبل 14  درصد افزایش داش��ته است . 

بهرام سوادکوهی با اش��اره به اینکه طرح اهدای تاج گل های 
مراسم ختم در اصفهان یك طرح تعریف شده و مورد استقبال 
اس��ت اظهار کرد: بی��ش از 6۸ درصد مردم اس��تان اصفهان 
از تابلوها و تاج گل ه��ای اهدایی به نفع نیازمندان اس��تفاده 
می کنند .  وی با بیان اینکه نیمی از درآمدهای این تاج گل ها 
برای امور مساجد و خیریه ها هزینه می شود، افزود: مساجد و 
خیریه ها نیز در زمینه اهدای ت��اج گل  اقدام می کنند .  معاون 
توس��عه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه در اهدای این تاج گل ها محدودیت قیمتی 
وجود ندارد و بر اساس نیت افراد اهدا می شود،  تصریح کرد: با 
گسترده شدن شبکه های نیکوکاری مساجد، این امر خیر به 

شبکه های نیکوکاری واگذار می شود .  

ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی 
برای خدمت سربازی 

دکتر هاشمی گفت: دانشجویان علوم پزشکی می توانند پس از 
پایان تحصیالت خود، با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور خدمت س��ربازی خود را در نقاط محروم برای 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بگذرانند.
 دکتر س��ید حس��ن هاش��می با حضور در پ��ادگان آیت اهلل 
خاتمی متعلق به سپاه پاسداران در یزد گفت: عالقمندانی که 
تحصیالت خود را به پایان رسانده اند، می توانند دوره مقدس 
سربازی خود را با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در رشته های مختلف علوم پزش��کی مقدمات حضور را برای 
ارائه خدمتشان را فراهم کنند.وزیر بهداشت همچنین گفت: 
در راستای توافق نامه ای که بین ستاد نیروهای مسلح و وزارت 
بهداشت تهیه شد ما پیش بینی می کنیم که بتوانیم سهمی 
حدود ۲ هزار نفر از نیروهای مس��لح را برای وزارت بهداشت 

اختصاص دهیم .

ترویج سبک زندگي شهدا در جامعه
     ش��هردار اصفه��ان تاکید کرد: ش��هدا نباید فق��ط به یك 
بزرگداشت و حمد و سوره براي زیارت قبورشان محدود شوند 
و بعد از این بزرگداشت ها اثري از آنها نماند، باید سبك زندگي 
آنها که ترویج کننده ایثار، ش��هادت و از خود گذشتگي است 
نیز در جامعه گسترش یابد.دکتر سید مرتضي سقاییان ن ژاد با 
تاکید بر این مطلب گفت: بزرگداشت شهدا به خصوص زماني 
که در دهه چه��ارم انقالب اس��المي از آن صحبت مي کنیم 
باید مقداري با دهه هاي گذشته متفاوت باشد و باید کارهاي 
کلیشه را کنار بگذاریم. وي ادامه داد:دهه چهارم پیشرفت و 
عدالت است. در دهه اول ما دفاع مقدس را داشتیم دهه دوم 
و س��وم بحث امور فرهنگي و جنگ فرهنگي بود و این دهه، 
دهه پیشرفت و عدالت است، لذا به خصوص در این ایامي که 
کشورمان در تحریم منس��جم کشورهاي غربي قرار دارد باید 
فرهنگ ایثار و شهادت به جد مورد بررسي قرار گیرد. شهردار 
اصفهان تاکید ک��رد: همان طور که مق��ام معظم رهبري هم 
اش��اره کرده اند، در جنبه هاي س��خت افزاري پیشرفت کار 
خوبي صورت گرفته ام��ا در بحث هاي نرم اف��زاري کارهاي 
کمتري صورت گرفته که تحت عنوان سبك زندگي از طرف 
معظم رهبري مطرح ش��ده اس��ت، لذا هر جا که بزرگداشتي 
براي شهدا برگزار مي شود باید این س��بك زندگي را در نظر 
بگیرد. وي اضافه کرد: یکي از مباحثي که امروز در حوزه سبك 
زندگي مطرح مي شود این است که افراد باید به فطرت توجه 
کنند و جنگ امام حسین )ع( نیز جنگ فطرت بود با طبیعت 
، طبیعت به عنوان یزدیان و فطرت به معناي امام حسین )ع( 
که نمونه بارز انسانیت و انسان کامل را به نمایش مي گذارند.

  اختتامیه سیزدهمین جشنواره
 بین المللی فیلم مقاومت در لنجان

آیی��ن اختتامیه س��یزدهمین جش��نواره بی��ن المللی فیلم 
مقاومت در شهرس��تان لنج��ان ،دیروز با حض��ور هنرمندان 
و تعدادی از مس��ئوالن اس��تان اصفهان و شهرستان لنجان 
در س��الن آمف��ی تئاتر ش��هرداری ای��ن شهرس��تان برگزار 
 ش��د.علی اکبر محمودی دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره

 بین المللی فیل��م مقاومت در شهرس��تان لنج��ان در آیین 
اختتامیه این جش��نواره گفت: این جش��نواره بزرگ ترین و 
مهم ترین رویداد فرهنگی کش��ور است که سیزدهمین دوره  

آن همزمان با تهران در 4۰۰ نقطه از کشور برگزار شد.
محمودی تصریح کرد:فیلم های این جشنواره در شهرستان 
لنج��ان با هماهنگی ش��هرداری ه��ا و ارگان های��ی همچون 
آموزش و پرورش و ناحیه مقاومت بسیج در بیش از 3۲ نقطه 
شهرستان لنجان اعم از تلویزیون های ش��هر ، فرهنگسراها، 
آموزش و پ��رورش و پایگا ه ه��ای مقاومت  بس��یج به صورت 
رایگان اکران ش��د.وي ادامه داد: ما روزي خور س��فره شهدا 
هس��تیم و تا همیش��ه تاریخ، مدیون و وام دار آنان هس��تیم. 
گواه این مدعا همین اس��تقالل و عزتي است که امروز کشور 
ما در جهان دارد؛ ت��ا جایي که هیچ تصمیم��ي بدون حضور 
ایران در معادالت جهاني براي منطقه گرفته نمي ش��ود.وی 
اظهارداش��ت: بنابراین ما باید براي دفاع از مرزهاي اعتقادي 
و جغرافیایي خود، به افتخار به گذشته و امید به آینده، در هر 
سمت و جایگاهي که هستیم، در حوزه ایثار و شهادت بیشتر 
تالش کنیم.در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
شهرستان لنجان گفت: امروز ما در قبال ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت و انتقال آن به نس��ل هاي آینده مس��ئوولیم و در 
این میانه رس��انه ها و گرایش هاي هنري نقش بسیار مهمي 
دارند.همانطور که مقام معظ��م رهبري نیز ب��ا تاکید بر این 
مطلب فرموده اند »هیچ تفکر ماندگار نخواهد ش��د مگر آنکه 
با هنر آمیخته ش��ود« گرایش هاي هنري و رس��انه هاي مي 
 توانند بس��تر الزم براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مهیا 

سازند.

اخبار کوتاه

پیوند آسمانی 

SMS

رئیس سازمان زندان ها از اعطای مرخصی به 4۷ هزار زندانی واجد 
شرایط در ایام عید س��عید فطر و ماه مبارک رمضان خبر داد.اصغر 
جهانگیر اظهار داشت: امسال هم مانند سال های گذشته به مناسبت 
فرا رس��یدن لیالی قدر و عید س��عید فطر و با توجه به آثار مثبت و 
س��ازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف 
عالی در بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و همچنین برقراری 
روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خان��واده آن ها، آیت اهلل آملی 

الریجانی رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را برای اعطای مرخصی به 
زندانیان صادر کردند.

این بخشنامه زندانیان محکوم به حبس، محکومین جرائم غیرعمدی 
و محکومین مالی، زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای 
نقدی در حبس به س��ر می برند و همچنی��ن زندانیانی که به لحاظ 
عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداش��ت هستند مشمول 
این بخش��نامه می ش��دند.این مقام قضایی تصریح کرد: بر همین 
اساس امسال 4۷ هزار زندانی واجد شرایط در ایام عید سعید فطر و 

ماه مبارک رمضان از 1۵ روز مرخصی ویژه این ایام استفاده کردند.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خاطرنشان 
کرد: محکومین جرائم س��رقت مسلحانه و س��رقت مقرون به آزار، 
جاسوس��ی، اقدام علیه امنیت کش��ور، آدم ربای��ی، جرائم باندی و 
س��ازمان یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فس��اد و فحش��اء، 
اسیدپاش��ی، اخالل در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش 
مش��روبات الکلی، محکومین ب��ه قصاص و اعدام و حدود ش��رعی، 
محکومین دارای س��ه س��ابقه محکومیت به ارت��کاب همان جرم، 
محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد 

مخدر و روان گردان ها مشمول برخورداری از این مرخصی نشدند.

 IFBB مربی بین المللی و داور ایرانی فدراس��یون جهانی
با واکاوی پشت پرده سالن های زیبایی، نسبت به تشویق 
خانم ه��ای ایرانی به مصرف شیش��ه ب��رای کاهش وزن 
هشدار داد. اکبر خزایی مربی بین المللی و پژوهشگر علوم 
ورزشی در خصوص سوءاس��تفاده افراد سودجو در برخی 
از س��الن های زیبایی بانوان و تجویز شیشه برای کاهش 
وزن و تناسب اندام خانم ها اظهار  داشت:  متأسفانه گاهی 
شنیده می شود در برخی از این سالن ها افراد سودجو برای 
سوءاستفاده های مالی از خانم ها جهت کاهش وزن؛ آن ها 
را به مصرف شیش��ه تش��ویق می کنند.مربی بین المللی 
و داور ایرانی فدراس��یون جهانی IFBB افزود: شیشه از 
خطرناک ترین مواد مخدر به ش��مار می آید که به ش��دت 
به تمام سلول های بدن حمله ور می شود و آن ها را اکسید 
می کند، حتی س��لول های مغزی اعصاب؛ زیرا مش��اهده 
می ش��ود مصرف کنن��دگان در توهمات عجیب به س��ر 
می برند که گاهی همسر و فرزند خود را به قتل می رسانند.

خزایی نویسنده مطالب علمی ورزشی بیان داشت: به تمام 
افرادی که دچار افزایش وزن هس��تند، به صراحت اعالم 

می کنیم که تنها راه علم��ی و منطقی کاهش وزن اصالح 
تغذیه و انجام تمرینات ورزشی است، این افراد باید دریافت 
کالری روزان��ه خود را کاهش دهن��د و این کاهش کالری 
باید بیشتر متوجه چربی ها، قند، شکر و فرآورده های آن 
 باشد و مصرف انواع میوه و سبزی ها، انواع گوشت سفید و

 غیر سرخ شده نیز جایگزین آن شود و طی روز آب فراوان 
نوشیده شود و طی هفته حداقل چهار جلسه 4۰ دقیقه ای 

نیز ورزش الزامی است.

 فیلم  های خاطره  انگیز در پیشواز از بیست 
و هشتمین جشنواره بین  المللی فیلم  های 
ک��ودکان و نوجوانان اصفه��ان، از ۵ لغایت 
۹ مهرماه ج��اری در تع��دادی از تاالرهای 

اصفهان اکران می  شوند.
 این فیلم ها در قالب ویژه برنامه های پیشواز 
از بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوان��ان اصفهان، از 
پنجم لغایت نهم مهرماه جاری در تاالرهای 
هنر، مهتاب و کوثر این شهر اکران می شود. 
زمان اکران این فیلم  ها، هر روز از ساعت 1۵ 
لغایت ۲1 است. شایان ذکر است؛ بیست و 
هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوان��ان اصفهان از 11 مهرماه 
امسال به مدت چهار روز به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود. شش ویژه برنامه پیشواز از 
این جش��نواره از س��وی کمیته برنامه های 
جنبی جشنواره با عنوان "جوانه های امید" 
اجرا می ش��ود.36 فیلمنامه و طرح مسابقه 
فیلمنامه نویسی جش��نواره کودک معرفی 

شد.
36 فیلمنامه و ط��رح انتخاب ش��ده برای 
شرکت در پنجمین مسابقه فیلمنامه نویسی 

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
های کودکان و نوجوانان معرفی شد.هیات 
انتخاب پنجمین مسابقه فیلمنامه نویسی 
کودک و نوجوان متشکل از زهرا مصطفوی، 
فریبا حسنی، حمید جمدر، محمود حسنی، 
حس��ن بیانلو و علی اکبر قاضی نظام پس از 
بررس��ی تعداد ۲۲۸ اثر رسیده به دبیرخانه 
بخش مسابقه طی ۷ جلسه، 36 اثر تعداد ۲۲ 
فیلمنامه و 14 طرح را برگزید.برگزیدگان 
نهایی پس از جمع بندی هیأت داوران این 
بخش در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان اعالم خواهد شد.
بادب�ادک ه�ا در آس�مان ش�هر 

اصفهان به پرواز در آمدند
جشن پروازبادبادک ها دراستقبال از بیست 
وهش��تمین جش��نواره فیلم های کودکان 
و نوجوان��ان روز گذش��ته درپ��ل تاریخی 

خواجوی اصفهان برگزار شد.
کارگاه س��اخت بادبادک وغرفه های بازی 
وس��رگرمی ،اج��رای گ��روه ه��ای کودک 
ونوجوان، گروه س��رود ازجمله برنامه های 
این جشن با حضور کودکان و نوجوانان بود

رئیس مرکز سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت: 11 میلیون 
زوج داریم که جوان و در آستانه ازدواج هستند اما به دلیل باال رفتن 
سن زمان باروریشان را از دست می دهند. الزم است مشکل مسکن و 

شغل در کشور حل شود تا آن ها بتوانند ازدواج کنند.
محمد اسماعیل مطلق در کنگره ملی راهکارهای ارتقای سالمت و 
کاهش مرگ ومیر مادری گفت: آمار مرگ ومیر مادران در دو استان 

سیستان و بلوچستان و هرمزگان باالی ۲ است.
وی اف��زود: همچنین دو اتفاق دیگر در کش��ور در حال وقوع اس��ت 
که برای جمعیت تهدید محس��وب می ش��ود یکی تع��داد ازدواج و 
دیگری میزان طالق همچنین 11 میلیون زوج داریم که جوان بوده 
و در آس��تانه ازدواج هس��تند اما به دلیل باال رفتن سن ازدواج زمان 
باروری شان را از دست می دهند بنابراین الزم است مشکل مسکن و 

شغل در کشور حل شود تا آن ها بتوانند ازدواج کنند.
وی افزود: برنامه هایی که اداره س��المت مادران تدوین کرده  اس��ت 
با مراقبت های ادغام یافته مادری ایمن، بیمارس��تان های دوستدار 
مادر، نظام کشوری مراقبت مرگ مادری، تربیت نیروها برای مناطق 
محروم، آموزش جامعه، آموزش و اطالع رس��انی به متخصصان زنان 
از طریق برگزاری کارگاه ها، اورژانس مامایی و س��ایت اداره سالمت 
اس��ت.مطلق گفت: برنامه بیمارس��تان های دوس��تدار مادر باهدف 
بهبود کیفیت خدمات بیمارس��تانی به ویژه در فوریت های مامایی و 
زایمان طراحی شده خواهد بود.وی درباره 1۰ اقدام بیمارستان های 
دوس��تدار مادر اظهار داش��ت: ارائه مراقبت های مامایی بر اس��اس 
شواهد علمی، دسترسی به خدمات تخصصی مامایی، ارائه خدمات 

مراقبتی، آموزش کارکنان در م��ورد روش های کاهش درد زایمان، 
آموزش آمادگی برای زایمان به مادر با همراه، رعایت حریم خصوصی، 
 خ��ودداری از مداخ��الت طبی روتی��ن، ارائه روش ه��ای دارویی یا

 غیر دارویی کاهش درد زایمان، حض��ور همراه آموزش دیده به کنار 
مادر و اجرای اقدامات ده گانه بیمارستان های دوستدار کودک جزو 
این برنامه ها است.مطلق ادامه داد: هدف کلی از نظام کشور مراقبت 
مرگ مادری کاهش مرگ ومیر ناش��ی از بارداری و زایمان اس��ت و 
اهداف اختصاص��ی آن به صورت تعیین دقیق تر می��زان بروز مرگ، 
تعیین عوامل خطر مرتبط ب��ا مرگ و طراحی و اج��رای مداخالت 
مناسب برای سالمت مادران است.وی افزود: در نظام مراقبت مرگ 
مادری چرخه مراقبت با مرگ آگاهی می ش��ود و در مرحله بعد تیم 

پرسشگری داده های آن را جمع آوری می کند.
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واکاوی پشت پرده سالن های زیبایی 

تشویقی از جنس مرگ برای خانم های ایرانی

۱۱ میلیون زوج ایرانی در آستانه سن ناباروری

بیمارستان های دوستدار مادر راه انداز ی می شود  
 فیلم های خاطره انگیز در اصفهان

 اکران می شود

رئیس سازمان زندان ها خبر داد

اعطای مرخصی به زندانی های واجد شرایط

فاطمه 
کازرونی



اخبار کوتاهيادداشت

همبستگی نمايندگان اصفهان برای 
رفع مشکل آب استان

امام جمعه اصفهان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان 
بر حفظ اتحاد و همدلی میان نمایندگان اس��تان تأکید کرد 
و گفت: اتح��اد و همبس��تگی نمایندگان اس��تان، برای رفع 
مشکالت استان و به خصوص مش��کل آب اصفهان، ضروری 

است.
 سید  یوسف طباطبایی نژاد در دیدار اعضای مجمع نمایندگان 
استان اصفهان، مهم ترین مشکل استان را مشکل آب عنوان 
کرد و اظهار کرد: برای مرتفع شدن مشکالت استان همدلی و 
همبستگی میان نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 

ضروری است.
وی به برگزاری جلسات منظم ماهیانه نمایندگان استان اشاره 
کرد و افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی نباید 
به منطقه خود محدودشده، بلکه باید دغدغه مردم استان را 

داشته باشند.
امام جمعه اصفهان بی��ان کرد: حضور نمایندگان اس��تان در 
مجلس، زمانی مؤثر و مثمر ثمر هست، که با اتحاد برای رفع 

مشکالت مردم استان تالش کنند.

 برای تصويب قوانین بايد
 از کارشناسان نظرخواهی شود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: برای تصویب 
قوانین باید از کارشناسان و اهل فن نظرخواهی شود. 

سیدعبدالوهاب س��هل آبادی در جلسه کمیسیون پشتیبانی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به 
مش��کالت مالیاتی واحدهای تولیدی خطاب به معاون روابط 
کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان که در جلسه 
حاضر بود، پیشنهاد داد: جلسه ای با حضور مدیران اداره های 
کار و امور مالیاتی برای بررسی مس��ائل صنعتگران و رفع آن 

تشکیل شود.
نایب رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان اعالم ک��رد: یک کارگروه 
برای بیان مش��کالت تولید و یافتن راهکار ب��رای آن و نیز در 
صورت نیاز ارائه راه ح��ل برای لغو بخش��نامه های فراقانونی 

تشکیل شود.

مکالمه رايگان با همراه در تمامی 
جمعه های پايیز 

مش��ترکان هم��راه اول می توانند ب��ا طرح جمعه ه��ای هزار 
زن��گ پایی��زی در روزه��ای جمعه پایی��ز امس��ال، مکالمه 
رایگان داش��ته باش��ند. از دیروز  تا پایان پاییز س��ال جاری، 
کلی��ه مش��ترکان دائم��ی و اعتب��اری هم��راه اول ب��ا طرح 
»جمعه ه��ای هزار زن��گ پایی��زی« درصورتی که از ش��نبه 
تا پنج ش��نبه هر هفته حداقل ب��ه مدت 60 دقیق��ه مکالمه 
داش��ته باش��ند، در روز جمع��ه هم��ان هفت��ه می توانن��د 
از مکالمه رای��گان نامحدود داخل ش��بکه بهره  مند ش��وند.

ثبت نام در این ط��رح رایگان بوده و از طریق ارس��ال پیامک 
 به سرش��ماره 8056 یا س��امانه جامع 111 یا ش��ماره گیری

 کد دستوری#332*111* امکان  پذیر است.
اس��تعالم تخفیف )ویژه مش��ترکان دائمی(  با ارسال»0« به 
سرشماره 8056 و شماره گیری کد دستوری3320#*111* 
و همچنین غیر فعال سازی طرح  با ارسال »5«  به سر شماره 
8056 یا شماره گیری کد دس��توری #3325*111* انجام 

می شود.

تولید 720 تن دانه کلزا در استان 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در 
سال زراعی گذشته بالغ بر 720 تن دانه روغنی کلزا در مزارع 
استان اصفهان تولید شد.محمد زارع در خصوص کشت کلزا 
در استان اصفهان اظهار کرد: در سال زراعی گذشته )93-92( 
بالغ بر 300 هکتار از مزارع اس��تان زیر کش��ت کلزا رفت.وی 
بابیان اینکه 720 تن دانه از این میزان س��طح برداشت شد، 
افزود: امسال نیز در راستای توسعه کشت کلزا و افزایش ضریب 
خوداتکایی سطح زیر کشت این محصول به یک هزار و 500 

هکتار افزایش می یابد.

بومی سازی شیرهای اطمینان 
بويلرهای نیروگاه در  فوالد مبارکه 

ب��رای اولین بار در کش��ور باهم��ت و تالش کارکن��ان فوالد 
مبارکه  و با همکاري ش��رکت مهندسی اشتعال  اراک  ، دانش 
فنی  س��اخت  ش��یرهای  اطمینان  بویلرهای نی��روگاه فوالد 
مبارکه که پیش ازاین س��اخت آن ها در انحصار شرکت های  
آمریکایي  تعداد انگشت ش��ماری از کش��ورهاي  دیگر بود در 
کشور نه��ادینه  عملیات بومي سازي آن ها در داخل کشور با 
موفقیت انجام شد. این خبرراعلي رضازماني کارشناس خریداز

خارج ماشین آالت قطعات یدکي فوالد مبارکه داد و گفت:پیرو 
درخواس��ت واحد نیروگاه ش��رکت مبنی بر نیاز به شیرهای 
اطمینان و تأکید این واحد بر تدارک  آن ها از سازنده اصلی به 
خاطر ماهیت و حساسیتش��ان، این اقالم ابتدا از شرکت های 
اقماری فوالد مبارکه واقع در ایتالیا و آلمان استعالم به عمل 
آمد. لذا با توجه به شرایط  و تأکید شرکت  فوالد مبارکه  مبني  
بر بومي سازي قطعات و تجهیزات، شرکت های داخلی ازلحاظ 
توانمندی برای ساخت این ولوهای حس��اس موردبررسی و 
شناسایی قرار گرفتند تا اینکه شرکت اشتعال اراک به عنوان 
گزینه اول انتخاب گردید.وي در ادامه افزود: طی بازدیدی که 
تیم فنی این شرکت از محل  نصب  این  ولوها در فوالد مبارکه  
به عمل  آورد مراحل طراحی و ساخت آن ها به روش مهندسی 
معکوس در دس��تور کار قرار گرفت. درعین ح��ال در جریان 
ساخت این شیرهای اطمینان، کارشناسان  فنی  واحد نیروگاه  
بازدیدهاي  تخصصي از چگونگي روند کار در محل ش��رکت 
مذکور به عمل آوردند و بر مراحل س��اخت  آن ه��ا و کنترل  
پارامترهای فنی، ابعادی و... نظارت شد تا اینکه  نهایتاً با تالش  
نزدیک  به  یک سال  مهندس��ین و صنعتگران این  شرکت  و با 
مشارکت  کارشناسان  فنی فوالدمب�ارکه بومی سازی  این  ولوها 
به حول و قوه الهی هرکدام با یک بیستم قیمت مشابه خارجی 

به بار نشست.

4
بازدید از پروژه های راه سازی غرب استان  با حضور معاون استاندار

در بازدید یک روزه با حضور علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان 
و محمود زاده مدیرکل راه و شهرسازي استان از مهم ترین پروژه هاي راه سازی غرب 
استان در شهرس��تان های فالورجان، لنجان، فریدن، خوانس��ار و بوئین میاندشت 

بازدید شد. 
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آغاز توزيع سراسری بنزين يورو 4 
از هفته آينده در اصفهان

     مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی از توزیع سراسری بنزین 
یورو ٤ در کالنشهر اصفهان از 

هفته آینده خبر داد.
عب��اس کاظم��ی با اش��اره به 
اینکه از هفته آین��ده در تمام 
جایگاه ه��ای س��وخت ش��هر 
اصفهان بنزین یورو ٤ توزیع می ش��ود، تصریح کرد: این نوع 
بنزین حاص��ل تغییر نرم افزاری در واحده��ای عملیاتی این 
پاالیشگاه بوده که قادر اس��ت نیاز روزانه شهر اصفهان را به 

بنزین یورو ٤ تأمین کند. 
وی تصریح کرد: با ابتکار مهندس��ان و متخصصان ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان، با تغییر در کارکرد واحدهای عملیاتی 
این پاالیش��گاه روزانه 2,5 میلیون لیتر بنزی��ن یورو ٤ و به 
همین میزان نفت گاز یورو 3 در این پاالیشگاه تولید و هفته 

آینده در شهر اصفهان توزیع خواهد شد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
کاهش آلودگی زیس��ت محیطی در کالنش��هر اصفهان را از 
مهم تری��ن مزایای توزیع ای��ن نوع بنزین برش��مرد و افزود: 
با راه اندازی واحد ایزومریزاس��یون طرح بنزین س��ازی این 
پاالیش��گاه دربهمن امس��ال بخش قابل توج��ه ای از بنزین 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان به اس��تاندار یورو ٤ ارتقاء خواهد 

یافت.

 خريداران دالر و طال چقدر 
زيان کردند؟

در این هفته سهامداران در بازار سرمایه با سود مواجه 
ش��دند تا بورس تنها بازار س��ودده این هفته باشد. با 
این حساب از هفت هفته بازدهی بورس مثبت شد تا 

سهامداران 0,٤8 درصد سود کردند.
طبق این برآورد ارزش دالر در طول این هفته حدود 
0,1 درصد کاهش یافته است تا دارندگان دالر به این 
میزان ضرر کرده باشند. به طور مثال اگر 10 میلیون 
س��رمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باش��د در 
طول این هفته 10 ه��زار تومان از ارزش آن کاس��ته 
شده اس��ت.بازار طال و س��که نیز که وابستگی زیادی 
به نرخ ارز دارد، در دو س��ال اخیر ش��رایط مشابهی را 
تجربه کرد تا بهای س��که تمام به��ار آزادی طی یک 
س��ال از یک میلی��ون و 500 ه��زار تومان به س��طح 
920 هزار تومان برس��د.کاهش قیمت طالی جهانی 
در مقابل تثبیت بهای دالر موجب ش��د تا سکه تمام 
بهار آزادی 8 هزار تومان از هفته قبل ارزان تر ش��ود. 
بهای س��که تمام بهار آزادی روز گذشته به 920 هزار 
تومان رس��ید تا یک درصد از ارزش آن کاس��ته شده 
باشد.کس��انی که به اندازه 10 میلیون تومان در بازار 
 سکه س��رمایه گذاری کرده باش��ند در این یک هفته

 86 ه��زار توم��ان زی��ان کرده ان��د. در ای��ن هفت��ه 
س��هامداران در ب��ازار س��رمایه ب��ا س��ود مواج��ه 
 ش��دند ت��ا ب��ورس تنه��ا ب��ازار س��ودده ای��ن هفته 

باشد. 

 لبنیات 
گران نمی شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده های لبنی با بیان اینکه 
تاکنون ابالغیه ای مبنی بر افزایش نرخ ش��یر خام به 1300 
تومان به دست ما نرسیده است، گف�ت: افزایش قیمت شیر 
خام به 1300 تومان حتما به معن��ای افزایش مجدد قیمت 

لبنیات نیست.
 محمدرضا اس��ماعیلی با اش��اره به س��خنان مع��اون وزیر

 جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع لبنی موظف هستند 
ش��یر را از ابتدای مهرماه از دامداران به ن��رخ 1300 تومان 
بخرند و دولت نیز مابه التف��اوت 1٤0 تومانی آن را پرداخت 
 می کند، افزود: تاکنون چنین ابالغیه ای به دست ما نرسیده

 است.
وی با بی��ان اینکه کارخانجات صنایع لبنی هم اکنون ش��یر 
خام را به نرخ 1250 تومان خریداری می کنند، اظهار کرد: 
اگر این می��زان به 1300 توم��ان افزایش یابد، م��ا باید طی 
جلس��ه ای قیمت تمام ش��ده تولید خود را محاس��به کنیم 
 چرا که طب��ق قانون صنای��ع لبنی نیز باید س��ودی از تولید

 ببرند.
اس��ماعیلی با اش��اره به افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی، 
دس��تمزد کارگ��ر و... گفت: هم��ه ای��ن م��وارد در قیمت 
تمام ش��ده تولید تاثی��ر دارد و باید در نظر گرفته ش��ود اما 
افزایش قیمت ش��یر خام به 1300 تومان حتم��ا به معنای 
افزایش مج��دد قیمت لبنیات نیس��ت، ضم��ن اینکه همه 
 بای��د کمک کنن��د تا مص��رف لبنی��ات در کش��ور افزایش

 یابد.

 ۱۳طرح محرومیت زدايی 
در استان افتتاح شد

س��ازمان  مس��وول   
س��ازندگی  بس��یج 
اس��تان اصفهان گفت: 
همزمان ب��ا هفته دفاع 
ط��رح   13 مق��دس 
محرومیت زدایی در این 
 اس��تان به بهره برداری

 رسید.
سرهنگ انوری با اشاره 
ب��ه اینکه ب��رای افتتاح این طرح ه��ا بالغ ب��ر 3 میلیارد 
ری��ال هزینه ش��ده اس��ت، اظه��ار داش��ت: طرح های 
مورد بهره برداری ش��امل س��اخت مس��جد، خانه عالم، 
 غس��الخانه، حس��ینیه و تعمیز و مرمت خانه بهداشت

 است. 
وی اف��زود: طرح ه��ای محرومیت زدای��ی در مناط��ق 
محروم روس��تایی شهرس��تان های اصفهان، کاش��ان، 
س��میرم، فریدونش��هر و چ��ادگان ب��ا ه��دف ارتقای 
س��طح فرهن��گ عموم��ی، افزای��ش امکان��ات رفاهی 
 و بهداش��تی و رف��ع محرومی��ت از ای��ن مناط��ق اجرا 

شد. 
مسئول س��ازمان بس��یج س��ازندگی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: در س��ال گذش��ته نیز بی��ش از 150 طرح 
محرومیت زدای��ی در مناط��ق محروم این اس��تان اجرا 

شده است. 

 س��قف برداش��ت وج��ه از عاب��ر بانک ه��ا در حال��ی ب��ه
 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخی از 
بانکداران، این مبلغ را تا ٤00 هزار تومان و بعضاً بیشتر افزایش 
داده بودند.بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانک های 
خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را 
از اواخر س��ال گذش��ته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک 
مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل 
بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر 
این دارند که این امر موضوعی داخلی اس��ت و بانک مرکزی 
نباید در این زمینه دخالتی داش��ته باش��د.تعداد زیادی از 
بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری 
دارای مج��وز و بدون مج��وز از اواخر س��ال 92 طی اقدامی 
ناهماهنگ برنامه افزایش س��قف برداشت از خودپردازهای 
خ��ود را از 200 هزارتومانی که بانک مرک��زی تعیین کرده 
بود به مبالغی حدود ٤00 تا 500 هزار تومان رسانده بودند 
و برخی از آن ها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های 

انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.
اس��تدالل بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به 
مشتریان و پاس��خگویی به نیازهای پولی مردم بود، گرچه 
بانکی ها این اق��دام را موضوعی داخلی قلم��داد می کنند و 

خواستار این هستند که بانک مرکزی به آن ها اجازه دهد که 
بتوانند به این نیاز مشتریان خودپاسخ دهند، اما بانک مرکزی 
همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ 

سقف برداشت از عابر بانک ها دارد.
این موضوع حتی در بانک مرکزی موردبررس��ی جدی قرار 
گرفت و آن ها رأی به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت 
به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. باوجوداینکه بانکداران 
راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی 
کرده اند و تمامی آن ها س��قف برداش��ت را به حالت س��ابق 

بازگردانده اند.
حتی بانک هایی که به صورت مس��تقیم دریافت وجه باالتر 
از س��قف تعیین ش��ده بانک مرکزی از دس��تگاه های آن ها 
قابل برداشت نبود و روش ها و شیوه های دیگری را به صورت 
دومرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک 
مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آن ها رقم 
برداشت از خودپردازها به میزان مثاًل ٤00 یا 500 هزار تومان 

باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد. بر اساس تأکید 
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطالع��ات و ارتباطات بانک 
مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار 
تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از 
طریق خودپردازها و درگاه های اینترنتی نیز همان 30 میلیون 
ریال در هر شبانه روز برای هر کارت است.آخرین بخشنامه 

بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم 
شهریورماه س��ال 87 بازمی گردد که در آن اعالم شده است 
که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق 
خودپردازها و درگاه های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر 
شبانه روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز 
انتقال وجه کارت به کارت بین بانک��ی از طریق کارت خوان 
ش��عب بانک ها و با احراز هویت عینی به یک ص��د و پنجاه 

میلیون ریال در هر شبانه روز برای هر کارت افزایش یافت.
بر این اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر باوجود تورم باال 
تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و 
دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی 
عنوان می کند، درحالی که اخیراً دریافت کارمزد به اش��کال 
مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دس��تور 

کار خود قرار داده است.
بانک ها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای 
خود را افزایش داده بودند بااین وجود مشکلی در عملکرد و 
وضعیت دریافت و پرداخت ها که مدنظر بانک مرکزی رخ نداد 
و آن ها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود 
ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگش��ت 

سقف برداشت ها اصرار کرد.

بانکداران عقب نشینی کردند

دريافت وجه يک میلیونی  از خودپردازها منتفی شد

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: سرانه 
مصرف آب روستاهای این استان بیش��تر از شهرهای آن است. 
محمدحسین قرائتی اظهار داش��ت: هرچند تعرفه قیمت آب 
در روستاها کمتر از شهر است، ولی باید باصرفه جویی این مایع 

حیات بخش به آن به عنوان یک کاالی اقتصادی نگاه شود.
وی تصریح کرد: در تابستان امسال بیش از 300 روستای استان 
اصفهان به صورت سیار آبرسانی می شد که با خنک شدن هوا این 

میزان روز به روز کمتر می شود.
وی بابیان اینکه روستاهای شهرستان کاشان کمترین مشکل را 
نسبت به کل استان اصفهان دارد، افزود: تنها دو روستا از مجموع 

60 روستای کاشان در سال جاری به صورت تانکرآبرسانی شد.
مدیرعامل آبفار اس��تان اصفهان گفت: آبرسانی در روستاهای 
اس��تان به صورت تعبیه یک تانکر ثابت و یا انتقال آب به وسیله 
تانکرهای سیار به مخزن های آبی روستاها انجام می شد.قرائتی 
خشکی زاینده رود را در کمبود آب روستاها تأثیرگذار دانست و 
خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه منابع آبی چندین روستای استان 
از طریق زاینده رود تأمین می شود، مشکالت ناشی از خشکسالی 

در این روستاها بیشتر مشهود بود.
اولويت با شهرهای دارای تنش آبی

     مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: اجرای 
طرح تنوع تولید محصول آب و تفکیک آب شرب از آب بهداشتی 
به طورجدی در دستور کار وزارت نیرو و شرکت  مهندسی آبفای 

کشور قرار دارد.

حمیدرضا جانباز با اشاره به تأکید وزیر نیرو بر لزوم اجرایی شدن 
این طرح در کشور اظهار داشت: هم اکنون چند شهر به صورت 
پایلوت برای انجام این طرح در نظر گرفته شده و حتی در بافت 
مرکزی شهر مشهد و اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( و شهر قم 
به اجرا درآمده است. وی افزود: در تمام استان ها شهرهایی برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ده و درصورت اجرا و حصول 
نتیجه مناسب از طرح های پایلوت، این طرح به تدریج در تمامی 
شهرهای کشور اجرایی خواهد ش��د. مدیرعامل آبفای کشور با 
اشاره به اولویت های پیاده سازی طرح، بیان داشت: در نظر داریم 
ابتدا در ش��هرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، مجوز اجرا را 
بگیریم و آب موردنیاز این مناطق را از دو س��امانه مجزا تأمین 
کنیم. وی ادامه داد: با اجرای این طرح آب باکیفیت بهداش��تی 
از طریق ش��بکه های توزیع و آب شرب از س��امانه های دیگری 
همچون آب بسته بندی، ایستگاه های برداشت آب و یا استفاده از 

بخش خصوصی برای توزیع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
 جانباز با اشاره به امکان اجرای طرح در کالنشهرها، تصریح کرد: 
اگر وضعیت کم آبی در کالن ش��هرها به روال سال جاری باشد، 
این طرح در کالنش��هرهایی همچون تهران نی��ز به زودی اجرا 
می شود؛ وی ادامه داد: در زمان حاضر تعرفه و قیمتی برای این 
نوع از خدمات در نظر گرفته نشده، اما به طورقطع تصمیم دولت 
به گونه ای خواهد بود که مشترکانی که از آب بهداشتی در شبکه 
استفاده می کنند، آب شرب باقیمت مناسب در اختیار آنان قرار 
گیرد. مدیرعامل آبفای کشور درباره استانداردهای آب بهداشتی، 

تأکید کرد: کارگروه مش��ترکی با وزارت بهداش��ت و س��ازمان 
حفاظت محیط زیست تشکیل شده است تا استانداردهای آب 

بهداشتی را تعریف کند. 
بخش عم�ده ای از آث�ار تاريخی اصفه�ان به دلیل 

کم آبی ترک برداشته اند 
رئیس کمیته آب کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی اصفهان اشاره به نقش میراث فرهنگی در مسئله تخریب 
آثار تاریخی گفت: میراث فرهنگی باید مسئله را منعکس کرده 
و به مسئوالن آب استان و کشور هش��دار دهد. مهدی بصیری 
پیرامون وضعیت خشکسالی زاینده رود و کمبود آب در حوزه آب 
این رودخانه اظهار کرد: خشکی زاینده رود خشکسالی نیست و 
نباید این پدیده را خشکس��الی نامید.وی افزود: خشکسالی به 
معنای این بوده که باران نیامده و یا کمبود ریزش جوی داشته 
باشیم اما زمانی که بارندگی شده و بازهم رودخانه خشک است، 
دلیل آن به توس��عه نامتوزانی برمی گردد ک��ه بیش از ظرفیت 

زاینده رود در حوزه آب اتفاق افتاده است.
رئیس کمیته آب کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی اصفهان بیان کرد: در بخش کش��اورزی توسعه درباال 
دست داده شده همچنین توسعه صنعتی، توسعه شهرها و انتقال 
آب به یزد را در این چند سال اخیر داشتیم که مجموعه این ها 
سبب خشکی زاینده رود شده اس��ت.وی بابیان اینکه زمانی که 
آب های زیرزمینی افت پیدا کند زمین نشس��ت کرده و پدیده 
فرونشس��ت زمین اتفاق می افتد، تصریح کرد: در این زمان زیر 
پی های آثار تاریخی سست ش��ده و امکان نشست این آثار  نیز 
وجود دارد، همان طور که اکنون نیز نشانه هایی از ترک خوردگی 
روی آثار تاریخی ش��هر را شاهد هس��تیم.بصیری خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه درگذش��ته میلگرد و بتن نبوده، بنابراین 
فونداسیون های این آثار آهکی و ساروجی ساخته شده و استحکام 
الزم را ندارد و در اثر خشکی و همچنین به دلیل تکان خوردن 
ترک خورده  است.وی با اظهار تأسف از وضعیت پیش آمده برای 
آثار تاریخی گفت: البته این آثار آن قدر باکیفیت ساخته شده که 
تابه حال توانسته دوام بیاورد اما بیش از این نمی توانند این فشار 
را تحمل کند.رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان  تصریح کرد: ترک خوردگی این 
آثار شروع ش��ده و در برخی جاها مانند سی وس��ه پل دیده شده 
البته مشخص نکردند که دلیل آن چیست اما به هرحال ترک ها 
دیده شده و این خطرناک است.وی با اشاره به متولیان وضعیت 
نابه س��امان آثار فرهنگی اصفهان اظهار کرد: میراث فرهنگی 
به تنهایی در این زمینه نمی تواند کاری انجام دهد چرا که قادر 
نیست آب بیافریند و باید آب وجود داشته باشد تا به شهر اصفهان 
رسیده و حتی از اصفهان هم رد شود و به تاالب گاو خونی برسد.

سرانه مصرف آب روستاهای استان بیشتر از شهرهاست

آب شرب و بهداشتی از هم جدا می شوند 
 وعده پرداخت تسهیالت
 ۱50 میلیون ريالی به 
همت آباد از سوی وزير

کلیات طرح احیای 2 هکتار از 62 هکتار بافت فرسوده 
محله همت آباد اصفهان تصویب و مقرر شد طرح های 
تفکی��ک، معم��اری و ... پ��س از بررس��ی در کمیته 
کارشناسی برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارجاع 
شد.در جلسه کمیسیون ماده 5 استان اصفهان که در 
محل استانداری اصفهان تشکیل شد، کلیات احیای 
بافت فرس��وده محله همت آباد اصفهان تصویب شد. 
محدوده بافت فرس��وده همت آباد اصفهان با پیشینه 
سکونتگاه های غیررسمی با مشارکت مردم و حمایت 
دستگاه های متولی تجمیع و تفکیک مجدد می شود. 
دبیر کمیسیون ماده پنج و مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان طرح احیای بافت فرسوده همت آباد را 
الگوی مشارکت مردمی دانست و گفت: تجربه چند 
دهه ای مداخله در بافت فرس��وده و ناکارآمد شهری 
نشان داده اس��ت که تحقق طرح های مقیاس کالن 
تنها به روش خرید اراضی و استفاده از اهرم های قانونی 
میسر نمی باشد و باید مشارکت مردم را در این طرح ها 
به کاربرد. محمود محمود زاده محدوده بافت فرسوده 
همت آباد را 62 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان در راستای احیای 
این بافت، سندی را تنظیم و اقدام به تشکیل تعاونی 
از طریق مردم نمود که ساکنان زمین های خود را در 
تعاونی شریک و طرح مفهومی تنظیم شد. وی ادامه 
داد: این طرح در 2 هکتار از 62 هکتار که شامل 200 
خانوار به عنوان سهام دار هستند به عنوان پایلوت اجرا 
خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از 
مزایای اجرای این طرح را ایمن سازی بافت فرسوده، 
تغییر فرهنگ شهرنشینی و ایجاد ارزش افزوده ذکر 
کرد و گفت: ای��ن طرح بر مبن��ای بازدهی اقتصادی 
در راستای ایجاد حداکثری خدمات برای رسیدن به 
ارزش افزوده بر روی زمین در نظر گرفته ش��ده است 
و 100 درصد اجرای این طرح توس��ط مردم صورت 
می گیرد و دولت نقش حمایتی دارد. وی از پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن برای ساکنین این محله خبر 
داد و گفت: در سفر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به 
استان اصفهان و بازدید از محله همت آباد قول پرداخت 
150 میلیون ریالی تسهیالت ودیعه مسکن داده شد 
که اعتبار آن نیز موج��ود، که پس از تصویب و اجرای 
طرح با بهره ٤ درصد به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
890 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
اخذ رسید  از  تسلیم وپس  وامالک  شهرضا  اسناد  ثبت  اداره  رابه  اعتراض خود  ماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  و.صول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد. 
 اول  -شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا 

1 - رای شماره 139360302008002902 –غالمرضا امیری فرزند گنجعلی به ش ش 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1209823861 ملی  وشماره  سمیرم   14

مفروزی از پالک 2680/1 به مساحت ششدانگ 245 متر مربع.
–بیژن شیر احمدی فرزند آقاشیر به ش   2 - رای شماره 139360302008002903 
ش 188 سمیرم وشماره ملی 1209485397 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2680/1 به مساحت ششدانگ 245 متر مربع.
3- رای شماره 139360302008002845 –محمد حسین مطلوبی  فرزند محمد علی به 
ش ش 2178 شهرضا وشماره ملی 1199307981 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2687/3 به مساحت ششدانگ 123/90 متر مربع.
ش  به  علیرضا  فرزند  هداشهرضا  139360302008002847-الهام  شماره  رای   -  4
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199918083  وشماره  یک شهری شهرضا   حوزه  ش8313 
از پالک 2687/3 به مساحت ششدانگ 123/90 متر  ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مربع.
 5 - رای شماره 139360302008003501 –داود صادقی فرزند مظفر به ش ش 423 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  1198602181 ششدانگ  ملی  وشماره  شهرضا 
پالک 3916 به مساحت 41/65 متر مربع که بانضمام پالک 3008/1 جمعا تشکیل یک 

با ب خانه راداده است.
6- رای شماره 139360302008003342 –سید حسام الدین نورالهی فرزند سید علی 
به ش ش 4775قمشه وشماره ملی 1199882704 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3694 و3695 به مساحت ششدانگ 229 متر مربع.
7 - رای شماره 139360302008003343 –فرزانه قبادی فرزند عبدالحسین به ش ش 
وکد ملی 1190093790 شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3694 و3695 به مساحت ششدانگ 229 متر مربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

8 - رای شماره 139360302008003695 –فریبا دهقانزاد فرزند محمد به ش ش وکد 
ملی 1190112639 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

78 به مساحت 158/40 متر مربع.
9 - رای شماره 139360302008003696 –محمد جواد دهقانزاد فرزنداسداله به ش ش 
7580 شهرضا وشماره ملی 1199910759 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ 158/40 متر مربع.
–حسینعلی محسنی پور هونجانی فرزند  10 - رای شماره 139360302008002867 
از  مشاع  دانگ  سه   1199722499 ملی  وشماره  حوزه2شهرضا   5 ش  ش  به  محمد 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت ششدانگ 123/60 

متر مربع.
فرزند  هونجانی  پور  محسنی  –جواد   139360302008002868 شماره  رای   -  11
دانگ مشاع  به ش ش 87 حوزه2شهرضا وشماره ملی 1199821500 سه  حسینعلی 
از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت ششدانگ 123/60 

متر مربع.
12 - رای شماره 139360302008003049 –محمد یزدانی شهرضا فرزند حسین به ش 
ش 535 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199352926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 483 به مساحت ششدانگ 179/70 متر مربع.
پری یزدانی فرزند علی به ش ش 992   – 13 -رای شماره 139360302008003052 
شهرضا وشماره ملی 1199081019 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 483 به مساحت ششدانگ 179/70 متر مربع.
به  علی  فرزند  زیارتگاهی  توکلی  زهرا  شماره139360302008003110-  رای   -14
مفروزی  دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1199574155ششدانگ  و شماره  ش ش8 شهرضا 

ازپالک517به مساحت100مترمربع.
 15 - رای شماره 139360302008003623 –زهراصادقی فرزند حسین به ش ش 5 
حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199618373 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ  198/85متر مربع.
 16 - رای شماره 139360302008003624 –عبدالجواد همائی فرزند عبدالوهاب به ش 
ش 871 شهرضا وشماره ملی 1199065013 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
ش ش  به  علیرضا  فرزند  بگی  -مجید   139360302008003278 شماره  رای   –  17 

ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ   1199262234 ملی  وشماره  قمشه  یک  1716حوزه 
ششدانگ  مساحت  به  و753/5   753/4 پالکهای  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب   یک 

150/22 متر مربع.
به ش ش  فرزند حسن  نیا  قبادی  -الهه   139360302008003280 رای شماره   –  18
2548 شهرضا وشماره ملی 1199860433 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی ازپالکهای 753/4 و753/5 به مساحت ششدانگ150/22 متر مربع.
 19 -رای شماره 139360302008003089 –مجید شاملی شهرضا فرزند عبد الرسول 
به ش ش 354 شهرضا وشماره ملی 1199229271 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 757 به مساحت ششدانگ 178/63 متر مربع.
 20 - رای شماره 139360302008003090 –مژگان گالبی فرزند محمد به ش ش 246 
شهرضا وشماره ملی 1199211168 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 757 به مساحت ششدانگ 178/63 متر مربع.
 21-رای شماره 139360302008003053 –کمال عشقی فرزند محمد به ش ش 375 
باب  یک  از ششدانگ  ملی 1199340251 چهاردانگ مشاع  حوزه 6 شهرضا وشماره 
خانه مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 252/25 متر مربع.

 22 - رای شماره 139360302008003054 – زهرا دهقان فرزند رضاقلی به ش ش 
252 شهرضا وشماره ملی 1199103497 –دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 866 باقیمانده و12746 به مساحت ششدانگ 252/25 متر مربع.
23 - رای شماره 139360302008003198 –سید محسن قرشی فرزند کمال به ش ش 
781 شهرضا وشماره ملی 1199122661 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 867 به مساحت 255 متر مربع.
24 - رای شماره 139360302008003048 –سید محمد قرشی فرزند سیدکمال به ش 
ش 1447 حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199223174 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک867 به مساحت 149 متر مربع.
  25 - رای شماره 139360302008003885 – شهناز مصلحی فرزند عبدالرسول به ش ش
 197 حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199343102 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 210/59 متر مربع.
به ش  اله  فرزند نصر  –یداله نصیریان  رای شماره 139360302008003887   -  26 
ش 73 شهرضا وشماره ملی 1198932473 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 210/59 متر مربع.
27 - رای شماره 139360302008003267 –سید محسن مدینه فرزند  سیدابراهیم به 
ش ش1884 شهرضا وشماره ملی 1199284815 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1068/2به مساحت ششدانگ 173/10 متر مربع.
به  محمد حسن  فرزند  مقصودی  –الهام  رای شماره 139.60302008003268   -  28  
دانگ مشاع  ملی 1199895474 سه  یک شهری شهرضا وشماره  ش ش6052 حوزه 
 173/10 ششدانگ  مساحت  به   1068/2 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

متر مربع.
29 - رای شماره 139360302008002874 –نعمت اله طبیبیان فرزند حسین به ش ش 
567 شهرضا وشماره ملی 1198925442 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 1072 به مساحت 240/27 متر مربع.
30 - رای شماره 139360302008003508 –قدرت اله حقانی نژاد فرزند غضنفر به ش 
ش 135 شهرضا وشماره ملی 1198861452 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1484 به مساحت 242 متر مربع .
31 - رای شماره 139360302008003281 –مهناز سادات میر اجاق فرزند سید رضا 

به ش ش 641 شهرضا وشماره ملی 1199841358 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ181/15 متر مربع

 32 - رای شماره 139360302008003282 –محمد باقر جعفری فرزند محمد حسین به 
ش ش 1050 شهرضا وشماره ملی 1199318744  یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 181/15 متر مربع.
33 -رای شماره 139360302008003447 –حجت اله ذوالفقاری فرزند اسداله به ش 
ش 531 شهرضا وشماره ملی 1199214019 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1553 به مساحت ششدانگ 120/60 مترمربع. 
34 - رای شماره 139360302008003448 –مریم کفاش فرزند محمد باقر به ش ش25 
شهرضا وشماره ملی 1199266221 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1553 به مساحت ششدانگ 120/60 متر مربع.
35 - رای شماره 139360302008003163 حسام صالحپور فرزند ابراهیم به ش ش 
611 شهرضا وشماره ملی 1199231843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع.
36 -رای شماره 139360302008003165 –اعظم مطلوبی فرزند محمد علی به ش ش 
1345 شهرضا وشماره ملی 1199258520 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع.
ش  ش  به  رضا  فرزند  دانائی  –حسام   139360302008003492 شماره  رای   -  37
21 شهرضا وشماره ملی 1199178918 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1644 به مساحت ششدانگ 14/79 متر مربع.
به ش ش  اسماعیل  فرزند  –زهرا منصف  38- رای شماره 139360302008003494 
925 شهرضا وشماره ملی 1199398446 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1644 به مساحت ششدانگ 14/79 متر مربع.
 39 - رای شماره 139360302008003307 –امیر پورزاهد فرزند قره به ش ش 334 
دوطبقه  خانه  باب  یک  1209433461 ششدانگ  ملی  وشماره  سمیرم  2مرکزی  حوزه 

مفروزی از پالک 1760به مساحت 186/5 متر مربع.
40 - رای شماره 139360302008002698 –نصر اله مرادی فرزند اسفندیار به ش ش 
3236 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209243245 ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 157/86 متر مربع.
رای شماره 139360302008003506لیال یزدانی فرزند علیرضا به ش ش 453   – 41
قمشه وشماره ملی 1199213233 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 162/06 متر مربع.
به ش  اکبر  علی  فرزند  احمدیان  –مهدی  رای شماره 139360302008003507   –  42
ش 705 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199409251 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 162/06 متر مربع.
43 - رای شماره 139360302008002705 مریم سبزواری فرزند حبیب اله به ش ش 
27 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199411760 یکدانگ  ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 211/20 متر مربع.
شهرضائی  سبزواری  رضا  –محمد   139360302008002706 شماره  رای   -  44
دانگ  چهار   1199104930 ملی  وشماره  شهرضا    396 ش  ش  به  اله  سیف  فرزند 
 ونیم مشاع از ششدانگ    یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ
 211/20 متر مربع.                                                                                                                                            

45 - رای شماره 139360302008003341 –محمود رضا پیمان فرزند رمضانعلی به 
ش ش 1123 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199400424  سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک1780 به مساحت ششدانگ 284 متر مربع.
 46 - رای شماره 139360302008003344 –اعظم نامدار شهرضا فرزند علی اصغر 
به ش ش 587 قمشه وشماره ملی 1199271845 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 284 متر مربع.
به  عباسعلی  فرزند  جعفریان  –علیرضا   139360302008002983 شماره  رای   -  47
ش ش 3 حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129874609 پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8567 به مساحت ششدانگ 103/41 متر مربع.

به ش ش  عبدالعلی  فرزند  عبدی  –مریم   139360302008002984 رای شماره   -  48
1557 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی به شماره ملی 5129463013 یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8567 به مساحت ششدانگ 103/41 متر مربع.

سوم - شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان
49 - رای شماره 139360302008003479 –نعمت اله علی زاد فرزند عبدالرسول به ش 
ش 640 شهرضا وشماره ملی 1198866500 ششدانگ یک باب ساختمان محل کارگاه 

آجیل پزی مفروزی از پالک 552 به مساحت 600 متر مربع. 
50 - رای شماره 139360302008003477 –زهرا گالبی فرزند علی اصغر به ش ش 

1518 شهرضا وشماره ملی 1199301371 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 251/65 متر مربع.

51- رای شماره139360302008003478- غالمحسین حیدرپورفرزندحبیب اله به ش 
ش1107حوزه6اصفهان وشماره ملی1289548269سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه مفروزی ازپالک782به مساحت ششدانگ 251/65مترمربع.
52 - رای شماره 139360302008003140 –فاطمه احمدی باصیری فرزند غالمرضا 
به ش ش 486 بروجن وشماره ملی 4650437636 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1124 به مساحت ششدانگ 68/80 متر مربع.
53 - رای شماره 139360302008003141 –مهدی بهرامی فرزند اسفندیار به ش ش 
840 شهرضا وشماره ملی 1199132489 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1124 به مساحت ششدانگ 68/80 متر مربع.
فرزند حسن  –محمود شجاعی شهرضا   139360302008002711 رای شماره   -  54
به ش ش1021 وشماره ملی 1198992425 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1174 به مساحت 169 متر مربع.
 55 - رای شماره 139360302008003666 –آرش توکلی فرزند اسماعیل به ش ش 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1754213537 ملی  وشماره  حوزه2اهواز   1150

پالک 1230به مساحت 139/88 متر مربع.
56 - رای شماره 139360302008003457 –مرتضی مومنیان فرزند عبداله به ش ش 
742 شهرضا وشماره ملی 1198989637 چهل وپنج حبه مشاع از 72حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
 57 - رای شماره 139360302008003459 –مهین مومنیان فرزند رجبعلی به ش ش 
31 بوشهر وشماره ملی 3500786936 27 بیست وپنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 198/85 متر مربع.
58 - رای شماره 139360302008003476 –حسن شبانی فرزند عباس به ش ش 736 
شهرضا وشماره ملی 1198950978ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2318 به 

مساحت 161 متر مربع.
چهارم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه 

 59 - رای شماره 139360302008003522 –علیرضا رستمی فرزند حسن به ش ش 
382 شهرضا وشماره ملی 1199344958 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 146 

به مساحت 256/35 متر مربع.
 60 - رای شماره 139360302008003195 –احمد رضا کاویانی فرزند مرتضی به ش 
ش 556 شهرضا وشماره ملی 1199158550 –ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 436 به مساحت 131/35 متر مربع.
61 - رای شماره 139360302008002900 فضل اله بابا عبداله فرزندعلی اکبربه ش 

ش 434 شهرضا وشماره ملی 1198855789 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 671 به مساحت 162/27 متر مربع.

پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد
 62 - رای شماره 139360302008002707 قدرت اله محمد زمانی فرزند رضا به ش 
ش 46 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199748471 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت ششدانگ 165/90 متر مربع.
 63 - رای شماره 139360302008002708 –شهپر علوی فرزند حسن به ش ش 761 
شهرضا وشماره ملی 1198964261 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3 به مساحت ششدانگ165/90 متر مربع.
  64 - رای شماره 139360302008003502 –مجتبی اسالمی فرزند محمد حسن به ش 
ش 443 حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199386073 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 160 به مساحت 171/12 متر مربع.
65 - رای شماره 139360302008003109 –جواد پور غالم فرزند رحمت اله به ش ش 
1133 شهرضا وشماره ملی9220035 119 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

779 به مساحت 155/76 متر مربع. 
 ششم -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

 66 - رای شماره 139360302008003490 –آرام رضائی فرزند ولی اله به ش ش 247 
شهرضا وشماره ملی 1198959126 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 84 به مساحت ششدانگ 86/45 متر مربع.
 67 - رای شماره 139360302008003491 –شهین رضائی فرزند ولی اله به ش ش 
29 شهرضا وشماره ملی 1199336793 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 84 به مساحت ششدانگ 86/45 متر مربع.
 68 - رای شماره 139360302008003660 –مرضیه جاللی فرزند سهراب به ش ش 
33 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 5129908902  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 107 به مساحت ششدانگ 103/20 متر مربع.
 69 - رای شماره 139360302008003661 –عباسعلی حدیدی فرزند نصراله به ش ش 
87 حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129869362 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 107 به مساحت ششدانگ 103/20 متر مربع.
 هفتم  –شماره های  فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه 

70 - رای شماره 139360302008002469 –شوکت ربیعی جعفر آبادی فرزند صفر به 
ش ش یک حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199496006 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 19 باقیمانده به مساحت 224/70 متر مربع.
 71 - رای شماره 139360302008003335 –احمد قنبر زاده سگز آبادی فرزند ابراهیم 
به ش ش 5897 تهران وشماره ملی 0066942853 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 374 به مساحت 245/71 متر مربع.
 هشتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد 

 72 - رای شماره 139360302008003976 –علی قاسمی فرزند جعفرقلی به ش ش 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209550751 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   2926

مفروزی از پالک 10 به مساحت 153 متر مربع.
73 - رای شماره 139360302008003504 –بتول زمانی فرزند حسن به ش ش 90 
شهرضا وشماره ملی 1198908769 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 26 به 

مساحت 296 متر مربع.
74 - رای شماره 139360302008003300 –مرضیه پارسائی فرزند غالمرضا به ش 
از  مشاع  دانگ  سه   1199943738 ملی  وشماره  مرکزی شهرضا  یک  حوزه   833 ش 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 187 به مساحت ششدانگ 123/45 متر مربع.

 نهم -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد
 75 - رای شماره 139360302008005842 –عبدالرضا امیری فرزند ابراهیم به ش ش 
3333سمیرم وشماره ملی 1209554828 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 233 

به مساحت 165 متر مربع.
76 - رای شماره 139360302008001366 –فضل اله خلیلی فرزند جمال به ش ش 48 
حوزه 2 سمیرم وشماره  ملی 1209817942 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 261 به مساحت 168/50 متر مربع.
به ش  فرزند سپهدار  –محسن نصیری  رای شماره 139360302008002872   -  77 
ش 2890 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209550393  ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 267 به مساحت 152/15 متر مربع.
 78 - رای شماره 139360302008003656 –داود علی پور فرزند نبی اله به ش ش 
38 سمیرم سفلی وشماره ملی 5129906195 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

277 به مساحت 200 متر مربع.
79 - رای شماره 139360302008006977 –غالمحسین رضوانی فرزند حبیب اله به 
ش ش 166 شهرضا وشماره ملی 1199154652 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دوطبقه مفروزی از پالک 281 به مساحت ششدانگ 156 متر مربع.
ش ش  به  محمد  فرزند  نقاشی  فریبا   -139260302008006978 شماره  رای   -80 

1161شهرضاوشماره ملی1199220310دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی ازپالک281به مساحت ششدانگ 156مترمربع.

81 - رای شماره 139360302008006972  -فضل اله رضوانی فرزند حبیب اله به ش 
ش 1449 شهرضا وشماره ملی 1199223190 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

281 به مساحت 129 متر مربع.
 82 -رای شماره 139360302008003194 –سید علی نقی قریشی فرزند سید غفار به 
ش ش 118 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209849534 ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 501 به مساحت 241/85 متر مربع.
ش  به  پنجعلی  فرزند  انصاری  –محمد   139360302008002671 شماره  رای   -  83
ش 135 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209856204 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از 502 به مساحت 156/93 متر مربع.
84 - رای شماره 139360302008003308 – گل عنبر مسعود نوه فرزند عدل به ش 
ش 481 حوزه2بویر احمد وشماره ملی 4230760825 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 514 به مساحت 128 متر مربع.
 85 - رای شماره 139360302008003134 –علیرضا انصاری فرد فرزند مصطفی به 
ش ش 2934  حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209550830 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 534 به مساحت197/90 متر مربع.
86  - رای شماره 139360302008002574 –علی ضامن جعفری فرزند اشکبوس به 
ش ش 2927 حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209550768 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 537 به مساحت 145/06 متر مربع.
فرزند جعفر علی  اسماعیلپور  –شهربانو  87 - رای شماره 139360302008003505 
به ش ش 349 سمیرم وشماره ملی 1209660296 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 537 به مساحت 141/50 متر مربع.
88 - رای شماره 139360302008003475 –علی یگانه فرزند رحمت اله به ش ش 6 

حوزه1روستائی دهاقان وشماره ملی 5129875435 
–ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1444 به مساحت 117/26  الف 

متر مربع که بانضمام قسمتی از پالک 537 جمعا" تشکیل یک باب خانه راداده است.
ب- ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 537 به مساحت 22/92 متر 

مربع که بانضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
89- رای شماره 139360302008003196 –قاسمعلی امیری فرزند اردشیر به ش ش 
1963 حوزه2سمیرم وشماره ملی 1209541041 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 589 به مساحت 172/75 متر مربع.
90  - رای شماره 139360302008003625 –علی اصغر کهن سال فرزند منوچهر به 
ش ش 154 حوزه 2 مرکزی  سمیرم  وشماره ملی 1209411903 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1081 به مساحت ششدانگ 149/30 

متر مربع.
91 - رای شماره 139360302008003627 –کبری ذوالفقاری فرزند اسفندیار به ش 
ش 372 شهرضا وشماره ملی 1199137601 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1081 به مساحت ششدانگ 149/30 متر مربع.
 دهم -شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

92 - رای شماره 139360302008003306 –فیض اله اکبری فرزند غفاربه ش ش 794 
حوزه یک روستائی گندمان وشماره ملی6299573716ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 14 به مساحت214/34 مترمربع.
یازدهم –شماره فرعی از 176 اصلی مزرعه اسالم آباد

به  علی  روز  فرزند  بهزادی  اله  –فیض   139360302008003338 شماره  رای   -  93  
ش ش 814 گندمان وشماره ملی 6299573910 ششدانگ یک باب مغازه وپارکینگ با 
ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 760  به مساحت 69/35 متر مربع که میزان 21 سهم 

انتقال عادی از طرف بابادی عکاشه می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/06/22                                                                                                                                                                                        

تاریخ انتشارنوبت دوم: 93/07/06 
م الف:227 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا            

مزایده 
 9209980351401028 پرونده:  شماره  نامه:9310110372400418  1098شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930084 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 930084 ج ح14 به طرفیت خواهان آقای محمدرضا خسروی 
و خوانده آقای حسن خسروی به نشانی اصفهان-بلوار کشاورز-نرسیده به خیابان 
فروش  دستور  خواسته  به  احسان  اتومبیل  خودرو-نمایشگاه  ایران  کشاورزی-جنب 
ملک جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 1393/7/26 ساعت 11-10 در محل اجرای 
احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری-طبقه 
از  است  عبارت  مزایده  مورد  مال  این خصوص  در  که  نماید  برگزار   324 سوم-اتاق 
اصفهان- نشانی  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   4485/585 ثبتی  پالک  ششدانگ 

بلوار کشاورز-نرسیده به خ کشاورزی-جنب ایران خودرو پالک ابی 996 که طبق نظر 
کارشناس دادگستری ملک فوق به صورت دو باب مغازه تجاری به مساحت 179/90 
یکباب  و  خواهان  تصرف  در  کاری  آلومینیوم  مغازه  صورت  به  یکباب  که  مترمربع 
نمایشگاه اتومبیل دراختیار خوانده بانضمام یک باب زیرزمین به مساحت حدود 110 
 50 حدود  و  تجاری  انباری  آن  مترمربع   60 حدود  خواهان  اظهار  طبق  که  مترمربع 
مترمربع بقیه انباری است و دارای اسکلت فلزی – سقف زیرزمین آهن و آجر و سقف 
فوق  ملک  است.  آلومینیوم شیشه خور  و  پروفیل  ورودی  بلوک-دربهای  تیرچه  دوم 
دارای انشعابات خدماتی الزم و مورد بهره برداری است که در تصرف طرفین دعوی 
 می باشد. لذا ارزش ششدانگ ملک فوق که به صورت تجاری همکف-زیرزمین تجاری 
بافت  و  موقعیت  به  توجه  با  می باشد  زیرزمین(  باب  یک  و  مغازه  باب  )دو  انباری  و 
 منطقه و کلیه عوامل موثر در قضیه مبلغ 13/350/000/000 ریال برآورد گردیده است 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید 

نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش 
دهد. ارائه  را  قیمت  باالترین  که  است  فردی  مزایده  برنده  باشند  داشته  همراه  به  را 

م الف:16228 مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 
اجراییه

پرونده:  بایگانی  شماره   139304002003000705/1 پرونده:  شماره   7/59
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003002623 ابالغیه:  شماره   9301240/1
139304002003000705/1 بدینوسیله به آقای مسعود عکاف زاده فرزند محمدرضا 
عمران-کوچه  شرقی-کوی  بهارستان  اصفهان-خیابان  نشانی  به   568 شناسنامه  به 
صدف- بن بست زمرد-پالک19 بدهکار پرونده کالسه 139304002003000705/1 که 
ابالغ می گردد که برابر  اید  اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده  برابر گزارش 
سند ازدواج شماره 6802-1385/5/14 بین شما و فائزه جوهری مبلغ هدیه ظاهری یک 
جلد کالم ا... مجید مبلغ پنج میلیون ریال –مهرالسنه مبلغ دویست و شصت و دو ریال 
 ونیم – شال ترمه مبلغ پنج میلیون ریال – مقدار یکصد مثقال طالی ساخته شده 18 عیار
دویست  مبلغ  مسکونی  منزل  بهاء   – ریال  میلیون  پنج  مبلغ  نقره  شمعدان  و  آئینه   -
 میلیون ریال – تعداد یکهزار و سیصد گل رز به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال و تعداد 
 یکهزار و سیصد گل مریم به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بدهکار می باشید که بر 
تشریفات  از  پس  نموده  اجراییه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
اقدام و در بدهی خود  پرداخت  به   درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 

غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 
خواهد شد. م الف:17205 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اخطار اجرایی
7/62 شماره: 92-622 به موجب رای شماره 107 تاریخ 93/3/3 حوزه 1حقوقی شورای 
حل اختالف شهرستان باغبادران که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت کیان سازه 
پوشش با مدیریت سیدعلی و محمدحسین موسوی پور فرزندان همت علی هر دو به 
اصل  بابت  ریال   43/539/800 مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
محمد  در حق خواهان  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   100/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
صفری فرزند مرتضی به نشانی چرمهین-خ حافظ-ک شاهد صادر و اعالم می نماید 
و پرداخت مبلغ 2/176/990 ریال بابت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
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. 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/63 شماره: 340/93ش3ح آقای یاری جان میرجانی درخواستی به مبلغ 44/400/000 
ریال به طرفیت 1- ماه منیر جوانبخت 2- محمد درخشنده که اعالم شده مجهول المکان 
لنجان  اختالف  حل  حقوقی شورای  شعبه سوم  در   340/93 کالسه  به  و  تقدیم  است 
شورا  دفتر  برای  خوانده  اقامت  محل  آدرس  نبودن  مشخص  علت  به  و  گردیده  ثبت 
و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در روز 
1393/8/5 ساعت 4/15 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  در غیر اینصورت وقت 
 رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:47 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
مزایده 

 8809980350701078 پرونده:  شماره   9310110371700603 نامه:  شماره   7/64
شماره بایگانی شعبه: 930074 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
بدری  دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 930074ج ح/7 له عباس احمدزاده – 
زهرا نگینی و مرضیه مجرد هراتیان علیه علی احمد   – فاطمه احمد زاده   – احمدزاده 
 – وکیل  حق الوکاله   – المثل  اجرت  بابت  ریال   5/176/809/484 مطالبه  بر  مبنی  زاده 
هزینه دادرسی و همچنین هزینه های اجرا در حق محکوم لهم در روز یکشنبه مورخ 
1393/7/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل 
اصفهان جهت فروش 18/8 حبه سهم االرث محکوم علیه از 72 حبه از پالک ثبتی 9219 
مجلسی(-حدفاصل  شمالی)عالمه  هاتف  اصفهان-خ  نشانی  به  اصفهان  ثبتی   3 بخش 
کارشناس  توسط  که  دارالشفا  بیمارستان  کوی  طوقچی-جنب  فلکه  و  کمال  چهارراه 
ارزیابی  ریال  را 45/540/000/000  ثبتی  پالک  کل  ارزش  اصفهان  دادگستری  رسمی 
مزایده  در  می باشد.  )فوق الذکر(  مطالبه  مبلغ  به  آن  18/8 حبه  ارزش  متناسبا  گردیده 
اعتراض  از  کارشناس مصون  نظریه  فروش می رسد ضمنًا  به  حبه   18/8 مقدار  فوق 
از 5 روز قبل از جلسه مزایده به  لذا طالبین خرید می توانند  باقی مانده برگزار نماید 
به  یعنی  مطالبه  درصد   10 تودیع  با  و  بازدید  آن  از  و  مراجعه  مربوطه  ملک  نشانی 
مبلغ 517/680/948 ریال در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: پالک ثبتی فوق الذکر شامل سه دهنه واحد 
تجاری نمایشگاه با تابلو صاحب ابن عباد-فروشگاه قصابی سپاهان با عرصه ناخالص 
21/5 مترمربع و عرصه خالص آن 6/14 مترمربع و فروشگاه عینک فروشی به عرصه 
دارای  همگی  و  می باشد  مترمربع   2/19 خالص  عرصه  و  مترمربع   85/23 ناخالص 
مشترکات الزم آب و برق می باشند و در حال حاضر تخلیه می باشند.م الف:17171 

مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980363000605 پرونده:  شماره   9310100353001868 ابالغیه:  شماره   7/73
متشاکی  طرفیت  به  نژاد  مسجدی  عبدالحسین  شاکی   930596 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  عمدی  جرح  و  ضرب  و  عادی  اشخاص  به  توهین  باموضوع  قناعت  بهرام 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه 
عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت 
-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 263 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1393/11/11 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980363000605
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 185 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
دادگاه عمومی  جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16553 عرفان مدیردفتر شعبه 104 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980365100609 پرونده:  شماره   9310100353001871 ابالغیه:  شماره   7/74
شماره بایگانی شعبه: 930595 شکات شهرداری منطقه یک و مریم پرون شکایتی بر 
علیه جمشید صادقیان با موضوع ریختن زباله-نخاله-مصالح ساختمانی-روغن موتور 
و مانند آن در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها یا انجام عملیاتی که موجب اخالل در 
امر تردد وسایل نقلیه شده و یا ایجاد راه دسترسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
دادگستری  نیکبخت -ساختمان  باال- خ شهید  در اصفهان- خ چهارباغ  واقع  اصفهان 
ثبت  به کالسه 9309980365100609  و  ارجاع   263 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/12 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   185 ماده  تجویز  به  و  متشاکی  بودن  مجهول المکان 
ازجراید  یکی  نوبت در  دادگاه مراتب یک  کیفری و دستور  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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:16554 عرفان مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980365600904 پرونده:  شماره   9310100353001876 ابالغیه:  شماره   7/75
احمدی  علی  علیه  بر  محسنی شکایتی  ا...  روح  بایگانی شعبه: 930598 شاکی  شماره 
نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  عمدی  و جرح  با موضوع ضرب 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980365600904 کالسه  به  و  ارجاع   263 اتاق   2 طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1393/11/12 آن  رسیدگی 
بودن متشاکی و به تجویز ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16555 

عرفان مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 آقای گزارشگر در دیدار 
طالیی پوشان با تراختور!

جمع��ه در تبری��ز نبرد دو تی��م مدعی 
تراکتورس��ازی و س��پاهان اصفه��ان 
درحالی با تس��اوی یک بر یک به پایان 
رس��ید که س��پاهانی ها تا دقیقه 70 از 
میزبان صدرنشین خود پیش بودند اما 
گل به خودی شجاع خلیل زاده، 2 امتیاز 
حساس را از این تیم اصفهانی سلب کرد. 
سپاهان با تس��اوی در این بازی به رده 
چهارم صعود کرد اما اگر برنده از زمین خارج می شد، هفته دهم را با 
رسیدن به رده دوم به پایان می رساند. تراکتوری ها هم با تکیه بر یک 
امتیاز این بازی اختالف 3 امتیازی خود را با تیم دوم حفظ کردند و 
قهرمانی یک سوم لیگ چهاردهم لقب گرفتند. این بازی در حضور 
نزدیک به 60 هزار تماشاگر برگزار شد تا تبریزی ها آشتی دوباره ای 

با ورزشگاه داشته باشند.
زاینده رود:نکته جالب دراین مس��ابقه ش��اهکار گزارشگری در 
عرصه فوتبال بود تا جایی که وقتی توپی به سمت دروازه ذوب آهن 
اصفهان شوت می شد , گزارشگر شبکه استانی سهند)مرکزتبریز( 
سه بار با حسرت فریاد “وای وای وای “ سر می داد که این همه جانب 
داری در گزارش لحظه های بازی , نهایت مهارت این فرد را دررعایت 
اصل بی طرفی در ای��ن حرفه به نمایش گذاش��ت.گواینکه گاهی 
اش��تباهات و گاف های پخش )رژی( در برخی شبکه های استانی 
چنان است که بیننده هوشیار امروزی متحیر و مبهوت می شود که 
آیا مدیران س��یمای مراکز اصال این اشتباهات را می شناسند    رخ 

می دهد یا خیر...؟

بهداد سلیمی پاداش گرفت
بهداد سلیمی، وزنه بردار پرافتخار ایران 
که در بازیهای آسیایی اینچئون موفق به 
کسب مدال طال شده بود، صبح دیروز 

پاداش خود را دریافت کرد.
پس از این که بهداد س��لیمی پرچمدار 
کاروان ای��ران در بازیه��ای آس��یایی 
اینچئون موفق شد قهرمان دسته فوق 
س��نگین وزنه برداری بازیهای آسیایی 
شود، 5000 دالر از مسئوالن بانک شهر، حامی مالی کاروان اعزامی 
به بازیهای آسیایی پاداش گرفت.شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته 
ملی المپیک، فخیمی مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات بانک شهر 
به همراه جمع دیگری از مسئوالن کمیته المپیک در دهکده بازیها 

حاضر شده و پاداش نقدی بهداد سلیمی را به وی اهدا کردند.
فخیمی ضمن آرزوی موفقیت ب��رای کاروان اعزامی کش��ورمان 
به بازیهای آس��یایی اینچئون ابراز امیدواری کرد تا ورزش��کاران 
 کشورمان بتوانند با دستی پر به میهن بازگشته و دل مردم را شاد

 کنند.

عبادی: برای طال آمده بودم
مرد طالیی ایران در مسابقات تیروکمان 
بازی های آسیایی گفت: من برای کسب 
مدال ط��ال ب��ه اینچئون آم��ده بودم و 
امیدوارم که دل مردم را شاد کرده باشم.

اس��ماعیل عبادی بعد از کس��ب مدال 
ط��الی کامپون��د بازی های آس��یایی 
تاکید کرد: من برای کس��ب مدال طال 
به اینچئون آمده بودم و خیلی خوشحال 
هستم که این اتفاق رخ داد. من برای کسب مدال طال هر کاری که 

الزم بود را انجام دادم و امیدوارم که دل مردم را شاد کرده باشم.

 سعید آذري:هر موقع 
بخواهند مي روم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: به خاطر 
ای��ن پی��روزي درص��دي از جریمه پنج 
درصدي که هفته گذشته کمیته انضباطي 
باشگاه براي بازیکنان و کادر فني در نظر 
گرفته شده بود بخشیده خواهد شد.سعید 
آذري پ��س از پی��روزی ذوب آهن مقابل 
استقالل با اش��اره به هفته دفاع مقدس و 
تبریک گفتن این هفته، اظهارکرد: بازي 
مردانه اي از هردو تیم شاهد بودیم و بازیکنان ذوب آهن انگیزه زیادي 

براي پیروزي داشتند. 
من همیشه اعتقاد به ثبات دارم و هفته گذشته نیز با وجود شایستگي و 
بازي خوب مقابل گسترش فوالد شکست خوردیم.وي از کاهش جریمه 
بازیکنانش خبر داد و گفت: به خاط��ر این پیروزي درصدي از جریمه 
پنج درصدي که هفته گذشته کمیته انضباطي باشگاه براي بازیکنان 
و کادر فني در نظر گرفته ش��ده بود بخش��یده خواهد شد.مدیرعامل 
باش��گاه ذوب آهن  با اش��اره به اینکه این باشگاه همیش��ه خانه ي او 
است، افزود: ذوب آهن خانه من است و مي دانم هر تیمي ثبات داشته 
باشد موفق  مي شود، اما هر موقع باشگاه بخواهد از ذوب آهن مي روم. 
من را س��عد محمدی انتخاب کرده و هر زمان که او بخواهد می روم.

آذري در خصوص اینکه آیا محس��ن مس��لمان و محمد باقر صادقي 
قهر کردند و ورزش��گاه را ترك نمودند،  تصریح ک��رد: قهر را نمی دانم 
ولی همه بازیکنان با یکدیگر خوش و بش کردند و شاد بودند من هم 
 محسن و باقر را دیدم مش��کل خاصی وجود نداشت که بخواهم بیان 

کنم.

هفتصدمین پیروزی تاریخ پرسپولیس
پیروزی 2-1 پرسپولیس مقابل استقالل 
خوزس��تان در هفت��ه دهم لی��گ برتر، 
هفتصدمین ب��رد این تیم در مس��ابقات 

رسمی بود.
سرخپوش��ان پایتخت پنج ش��نبه شب 
در ورزش��گاه آزادی با شکست استقالل 
خوزس��تان آمار بردهای خود را به 700 
رس��اندند. پرس��پولیس از س��ال 1347 
تاکنون 1308 بازی رس��می انجام داده 
که 700 برد، 388 مساوی و 220 باخت در کارنامه قرمزها ثبت شده 
است. با این آمار، پرسپولیسی ها در 55 درصد بازی های خود پیروز 

شده اند.  

6
گودرزی: نگاه ما به ورزش زنان توسعه ای است

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان که برای تماشای رقابت های کامپوند مردان و زنان 
ایران در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات )اینچئون(حاضر شده بود، گفت: توجه به ورزش 

زنان در فدراسیون های ورزشی یک اصل است و از معیارهای عملکرد آن فدراسیون است.

کارلوس ش��هرت او را می خواهد؟ آی��ا کریمی بازنده 
حضور روی نیمکت تیم ملی است؟ انتخاب علی کریمی 
به عنوان مربی تیم ملی بهانه ای شده برای بحث و تبادل 

نظر میان کارشناسان فوتبال ایران.
پس��ری که خودش قبل از همه می دانست چه بازیکن 
بزرگی است و سالهای سال قبل در شروع فوتبالش وقتی 
 ایویچ بزرگ داش��ت برای رفتن به ج��ام جهانی آماده 
می شد ، س��اکش را انداخت روی دوشش و به بروجرد 
رفت تا از تومیسالو فقید بخواهد تستش کند و نگذارد 
در جام جهانی فوتبال ملی ایران حس��رت نداش��تنش 
 را بخ��ورد. او البته این ش��انس را پیدا نک��رد که همراه 
تیم ملی باشد و ایویچ باورش نکرد. بعدها حجازی هم 
این سرسختی و حاضر جوابی اش را بر نتابید و در تست 
ردش کرد اما علی پروین عاشق کار با بازیکنانی از این 

دست بود و کریمی شد ستاره فوتبال ایران.
 او از همان زمان تا امروز همیش��ه درخشان بوده. پر از 
حاشیه از روزی که در ویتنام داور را نوازش کرد تا روزی 
که لگدش را نثار کلمن آب در بازی ایران و پرتغال کرد. 
یاغی اما همیشه محبوب بود . او که سرعت انفجارش از 
شتاب اولیه بی ام دبلیوی سری هفتش باالتر است اما 
برای رفتارهای اجتماعی بیرون از میدانش محبوبیتی 
 بی نظی��ر دارد. این قدر محبوب ک��ه در دل دعواهای 
رسانه ای اش در پرسپولیس و تیم ملی ، در روزهایی که 
به انزوا کشیده شده بود عباس ترابیان ، سرپرست وقت 
 تیم ملی درباره اش توصیف جالبی داش��ت:» این پسر

 می تواند تختی فوتبال باش��د اگر ق��درش را بدانند و 
برایش درس��ت برنامه ری��زی کنند. او یک��ی از جنس 

مردم است.«

این پس��ر اما دیگر دوران قهرمانی اش را پش��ت س��ر 
گذاش��ته. پدر 3 فرزند اس��ت و با پایان دوره فوتبالش 
 ، موهایش را کوتاه کرده ، متین تر از گذش��ته س��خن

 می گوید و س��عی می کند بر رفتارش مسلط باشد. او 
آماده شده برای فصلی جدید در زندگی.

رس��یدن به نیمکت تیم ملی برای ش��روع فصل جدید 
برای او یک پیروزیست. او به عکس علی دایی مربیگری 
را از نفر اول نیمکت ش��روع نکرده و ح��اال می تواند تا 
4 سال دوره آموزش��ی را در پیش داشته باشد. درست 
مثل هونگ میونگ بو ، یاپ استام یا پاتریک کالیورت. 
اگرچه حتی یک روز دوره مربیگری نرفته اما کارلوس 
پیشتر روزی به علیرضا منصوریان گفته بود:» مدرك 
هایت را بگیر اما هیچ جای دنیا ب��ه اندازه نیمکت تیم 
ملی و در کنار من چی��ز برای یادگرفت��ن نداری پس 
س��عی کن با تمام وجود یاد بگی��ری.« حرف هایی که 
منصوریان امروز می گوید خیلی ب��ه دردش خورده و 
فصل جدید مربیگ��ری اش در نف��ت را مدیون همان 
نکات است. کارلوس البته از پیشتر برای کریمی برنامه 
داشت. درست از قبل جام جهانی زمانی که می خواست 
دوباره علی را به اردو دعوت کند. ن��ه برای بازی ، برای 
انتقال تجربه بین المللی ب��ه تیمش. برای اینکه اعتقاد 
 داشت حتی پا به پای دیگران دویدن علی تیم او را پیش

 می برد اما ناچار شد دس��تیار ایرانی دیگری را با خود 
خیلی ساده و به خاطر همراه کند . دستیاری که 

اینک��ه عک��س های 
اختصاصی تمرین را 

در اختیار س��ایتی 

تبلیغاتی قرارمی داد ، در مسیر خروج از کادرفنی قرار 
گرفت و ش��رایط طوری پیش رفت که خودش اردو را 

ترك کرد.
 کریمی اما حاال در ش��رایطی عصای دس��ت کارلوس

 می شود که بی ش��ک مرد پرتغالی بیش از همیشه در 
موضع ضعف اس��ت حتی ضعیف تر از روزهای مشابه 
دو س��ال قبل و بعد از باخت به لبنان و ازبکستان. او نه 
پش��توانه حمایت دولتی را دارد ، نه دیگر کفاشیان را 
مرعوب خود می بیند. عالقمندانش هم بر اثر انتقادهای 
تند منتقدان ریزش داشتند و تابویش شکسته. پس باید 
 خود را اماده چالش��ی بزرگ کند. چالشی برای تجربه

 4 سال بی دردسر دیگر در راس کادرفنی ایران. 
کریمی و کروش از معامله با هم راضی هستند . به آینده 
ای روشن با هم فکر می کنند اما کارشناسان فوتبال به 
دو دسته تقسیم ش��ده اند. آنهایی که کریمی را قربانی 
فرصت طلبی ک��روش می دانند و می گوین��د او با این 
انتخاب زیر بار داشتن دس��تیار اول ایرانی نرفته است. 
البته در س��وی مقابل موافقان این تصمیم می گویند 
حتی اگر هدف کروش این باشد ، حتی اگر این انتخاب 
دست س��رمربی را در پرداخت مالی باز گذاشته باشد 
و ... این تصمیم گامی برای آینده فوتبال اس��ت چون 
کریمی می تواند برای پرواز بال بگشاید . چون کروش 
در بهتری��ن حالت هم اگ��ر مربی دیگ��ری را تحمیلی 

خیلی سخت نبود تا در کادرش م��ی دی��د 
مثل مجید صالح ، به 
سرعت خانه نشینش 

کند.

بازی برد -  برد کی روش و کریمی به ضرر فوتبال ایران است؟

حضور یاغی همیشه محبوب بر روی نیمکت تیم ملی 
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 گل محمدی:نباید استقالل  
را دست کم می گرفتیم

کواچ: ایجاد انگیزه برای 
ایرانی ها سخت بود

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: نباید استقالل را دست کم 
می گرفتیم و بارها این مسئله را به بازیکنان تیمم تذکر داده بودم.یحیی 
گل محمدی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل استقالل تهران 
در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: ما در مجموع بازی 
خوب و تماشاگرپسندی داشتیم و وقتی در نیمه دوم عقب کشیدیم، 
به بازیکنان تذکر دادم؛ متأسفانه خطاهای بی موردی داشتیم و خیلی 
تالش کردیم که نتیجه بگیریم اما نشد.وی افزود: ما نباید تیم حریف 
را دس��ت کم می گرفتیم زیرا این تیم استقالل بود؛ 15 دقیقه 10 نفره 
بازی کردیم و تیم ما تحت فشار بود و فوتبال را کنترل کرده و توانستیم 
نتیجه بگیریم.وی با بیان اینکه استقالل در این بازی موقعیت های خوبی 
داشت اما بازی متعادلی داشتیم و خوشحالم که توانستیم از گل خود 
دفاع کنیم، بیان داش��ت: آنها در دقایق آخر از نظر تعدادی از ما بیشتر 

بودند اما سعی کردیم که نتیجه را حفظ کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران می گوید ایجاد انگیزه برای شاگردانش 
در بازی با مالدیو سخت بوده است.

اس��لوبودان کواچ بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل مالدیو 
افزود: به بازیکنانم گفته بودم بازی را زیاد سخت نگیرند و مراقب باشند 

که آسیب نبینند چون بازی های مهمتری در پیش داریم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: خستگی شاگردانم در 
این مسابقات بیش از انگیزه شان است اما با تمام وجود برای دستیابی 
به مدال طال تالش می کنیم.هفدهمین دوره بازی های آسیایی از 28 
شهریور در اینچئون کره جنوبی آغاز ش��ده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا 
می کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی 
در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران 
نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این 

دوره از مسابقات شرکت کرده است.

شناگر ژاپنی دوربین دزدید
پلیس اینچئون شناگر ژاپنی را به دلیل سرقت دوربین عکاسی یک 
خبرنگار ممنوع  الخروج کرد. این اتفاق در جریان برگزاری هفدهمین 
دوره بازی های آسیایی دراینچئون رخ داده است - ورزشکار موردنظر 

نائویا تومیتا بوده است .

انریکه: سوارز اضافه وزن ندارد
در فاصله بیش از س��ه هفته تا پایان محرومیت لوئیز سوارز از 
حضور در میادین رس��می،ازهم اکنون سؤاالتی در خصوص 
وضعیت جسمانی او برای قرار گرفتن در ترکیب مطرح شده 
که سرمربی بارسلونا تاکید کرد مهاجم لیورپول روی فرم است.

کاسیاس به ترکیب بازگشت
پس از نیمکت نشینی چند هفته ای بخاطر عملکرد ضعیف حاال نشریه مارکا 
نوشته که کاسیاس نه تنها برابر زیردریایی زرد به میدان خواهد رفت بلکه در 
بازی دوم کهکشانی ها در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر لودوگورتس 
رازگراد بلغارستان از دروازه مدافع عنوان قهرمانی  رقابت ها دفاع خواهد کرد.

درتقابل قلعه نوعی وگل محمدی طلسم شکسته شد!

        شاه ماهی لیگ، درزاینده رودبه تورافتاد!

معرفی قویترین گزینه مدیر عاملی 
پرسپولیس

 دایی با مناعت طبع 
برخورد کرد

رئیس هیات مدیره باشگاه پرس��پولیس می گوید تیم فوتبال 
این باش��گاه ضعف های غیر قابل انکاری دارد که کادر فنی در 
صدد رفع آن است. سیاس��ی همچنین می گوید برخورد دایی 
بعد از برکناری "بزرگوارانه و با مناعت طبع" بوده و این نشان 
از نجابت اوست.حمیدرضا سیاسی ، درباره پیروزی تیم فوتبال 
پرسپولیس برابر استقالل صنعتی خوزس��تان، اظهار کرد: ان 
شاءاهلل بتوانیم به این بردها ادامه بدهیم. ما در تالش هستیم 
تا نقاط ضعفمان را هر هفته پوش��ش بدهیم. به هواداران هم 

قول می دهیم که تمام تالشمان را برای موفقیت به کار ببریم.
یک مهاجم و یک دفاع چپ جذب می کنیم

رئیس هیات مدیره باش��گاه، خاطرنش��ان ک��رد: نتیجه بازی 
برابر اس��تقالل امیدوار کننده بود. تیم ما ضعف های غیر قابل 
انکاری دارد که در تالش هس��تیم آنها را برطرف کنیم. ما در 
صدد هس��تیم تا با جذب یک مهاجم و یک مدافع چپ خوب، 
تیم را تقویت کنیم. ان شاءاهلل ضعف ها برای نیم فصل برطرف 
خواهد شد.سیاس��ی با تاکید بر اینکه مهاجم مد نظر باشگاه، 
قطعا خارجی خواهد بود، گفت: چون ما بیش��تر از سه بازیکن 
خارجی نمی توانیم جذب کنیم، ترجیح می دهیم در خط حمله 
یک خارجی بگیریم. از سوی دیگر محدودیت هایی مثل سقف 
هزینه داریم. به همین دلیل برای جذب مدافع چپ به این فکر 
می کنیم که شاید از یک تیم دیگر قرض بگیریم. در هر صورت 
س��رمربی ما دارد رزومه چند بازیکن را بررسی می کند تا بعد از 

تصمیم نهایی، برای جذب بازیکنانی که می خواهد اقدام کنیم.
معرفی قوی ترین گزینه مدیرعاملی پرسپولیس

رئیس هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس، در بخش دیگری از 
گفتگویش با خبرنگار مهر درباره انتخاب مدیرعامل باشگاه هم 
گفت: ما روز دوشنبه این هفته یک جلسه برگزار می کنیم. اگر 
بتوانیم به نتیجه برسیم، مدیرعامل معرفی خواهد شد.وی افزود: 
قوی ترین گزین��ه مدیرعاملی که روی میز پرس��پولیس وجود 
دارد، بهروز منتقمی اس��ت. حاال باید دید نظ��ر دیگر اعضای 
هیات مدیره چیست. در حال حاضر منتقمی اصلی ترین گزینه 

مدیرعاملی است.
دایی در این مدت ادعایی نداشت و با مناعت طبع 

برخورد کرد
رئیس هیات مدیره پرسپولیس همچنین درباره تسویه حساب 
باشگاه با علی دایی، گفت: فکر می کنم امروز با دایی تماس بگیریم 
تا ببینم چه زمانی می توانیم جلسه برگزار کنیم. تماس با دایی و 
تسویه حساب با وی در برنامه این هفته ما گنجانده شده است. 
با این حال درباره دایی باید بگویم آنقدر که مطبوعات و رسانه ها 
بُعد مالی این قضیه را پر رنگ کردند، من چنین چیزی ندیدم. 
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اینکه تی��م ذوب آه��ن درب��ازی هفته 
گذشته مقابل تیم گسترش فوالدتبریز، 
عل��ی رغ��م برت��ری 2بری��ک دروق��ت 
قانونی،بابدشانسی مواجه شد تا بازی برده رابا نتیجه  3بر2واگذار 
کند شکی نیست،البته قابل ذکر است که صرف نظرازبدبیاری، 
تاحدی ه��م موردکم لطفی وب��ی مهری داورخ��ط نگهداراول 
قرارگرفت ودرازدحام و ش��لوغی عجیب و غریب جلوی دروازه 
 درش��رایطی که ت��وپ پ��س ازلحظات��ی س��ردرگمی ورفت و
 برگش��ت های میل��ی مت��ری دردومی��ن دقیقه وق��ت اضافی
 ) 5دقیقه ای( مش��خص نش��د توس��ط چ��ه بازیکن��ی درون

 دروازه ش��ان ج��ای گرفت،مردود بوده اس��ت ک��ه نظربرخی 
ازناظ��ران ب��ازی ذوب آه��ن درتبری��ز این اس��ت  ک��ه پیش 
 ازب��ه ثمررس��یدن گل تس��اوی، روی محمدباق��ر صادق��ی 
دروازه بان ذوبي ها خطاصورت گرفته بود که ازدید داوروکمک 
داور اول مخف��ی ماند!.به هرحال بعدازگل تس��اوی وش��رایط 
حاکم بر بازی ومیدان عاملی ش��د تاش��یرازه تیمی ش��اگردان 
گل محم��دی ازهم پاش��یده شودوس��بب گ��ردد ت��ا2 دقیقه 
ش��وت س��همگین یکی از بازیکنان تی��م میزبان ک��ه از فاصله 
نس��بتا زیاد زده ش��ده بودبرای س��ومین ب��اردروازه ذوب آهن 
رابگش��ایدتادرمجموع باخ��ت 3بر2ذوب��ی هارق��م بخوردکه 
اصالس��زاوارآن نبودند!ضمن اینکه دربازی ه��ای قبلی هم به 
رغم بازی خوب نتایج را یا به حریفان واگذار کردند ویا به تساوی 
 تن دردادن��د که به هیچ وجه ب��ه مذاق مدیریت عامل باش��گاه 
ذوب آهن خوش نیامد چرا که درفصل گذشته هم باتالش فراوان 
نشان داد که حاضر نیست وخوش ندارد درزمان مدیریتش این 
تیم ریشه دارکه درگذشته نه چندان دوربامربی اصفهانی خود 
)منصور ابراهی��م زاده (قهرمان جام حذفی گردیده وآس��یایی 

شده بود،به دسته یک سقوط کند.باتمام این اوصاف انتظار می 
رفت کادرفنی ذوب آهن فارغ از هرمس��ئله حاشیه ای وچالشی 
دررویارویی باتیم اس��تقالل که این روزها دچ��ار نوعی بحران 
شده باتمام قوا وسرمایه های موجودومانند شطرنج بازان قهاراز 
مهره ها به بهترین ش��کل ممکنه استفاده کنند تابرخالف بازی 
های 9هفته گذش��ته باارائه یک بازی فنی تکنیکی وتاکتیکی 
متفاوت و تماشاگر پسند جبران مافات نمایند که خوشبختانه 
این انتظار تحقق پیداکردودرروزی که اغلب بازیکنان ذوب آهن 
درفرم ایده آل به سر می بردند وروز پرفروغی راسپری می کردند 
بدون هراس از نام پرآوازه استقالل تهران که ازسوی تعدادزیادی 
طرفدار پروپا قرص درورزشگاه فوالدشهرحمایت می شد باکسب 
یک پیروزی شیرین ترازگزاصفهان نشان دادکه از بحران رهایی 
یافته است! ناگفته نماند که علت ناکامی های هفته های گذشته 
این تیم خوب وشایسته، کاهش مسائل انگیزشی دربین بازیکنان 
 وتغییر وتحوالت پی درپی کادرفنی بوده است،ضمن اینکه عدم

 سرمایه گزاری کافی برای به خدمت گرفتن بازیکنان شاخص 
لیگ برتری نیزعامل کم رنگ ش��دن هویت واعتبارباش��گاهی 
ودورش��دن از هدف های اصلی مس��ئوالن این باش��گاه نامدار 
قدیمی نیز دراین امر دخیل بوده اس��ت.به هرترتیب تیم جوان 
شده ذوب آهن برای جبران شکست دور ازانتظار هفته گذشته 
باتمام توش وتوان خود به تمرینات فش��رده ومنظمی پرداخت 
تابه آمادگی مطلوب دس��ت پیداکردوباارائه یک بازی سرعتی، 
منطقی وتماشاگر پس��ند 3 امتیاز بس��یار گران بهاء این بازی 

خانگی را به خ��ود اختصاص دادوجای خ��ودرا درجدول بهبود 
بخشید.سفیدوسبز پوش��ان ذوب آهن درغیاب قاسم حدادی 
وسینا عشوری که ازیاران کلیدی واثرگذاردراین تیم محسوب 
می ش��وندباانگیزه ای باالوب��ا روحیه ای جنگنده ب��ازی را آغاز 
کردند وموفق ش��دند دردقیقه 11توس��ط مهدی رجب زاده به 
گل اول دس��ت پیداکنند گلی که ازشوت حس��اب شده ودقیق 
این بازیکن  از روی توپ کاش��ته پش��ت خ��ط 18قدم حاصل 
گردید،ذوبی ها بعد ازاین گل بادفاع فش��رده وم��ن تومن که با 
بازی خوب وهدفمندهمراه ش��ده بود ودوندگی مضاعفی راهم 
چاش��نی این کار کرده بودند نیمه نخس��ت را برنده به رختکن 
رفتند اما دردقیقه 5نیمه دوم روی اشتباه خط دفاعی مظاهری 
دروازه بان خوزس��تانی که الحق دراین دیدار خوب درخش��ید 
وبارها ناجی دروازه ذوب آهن شدگل تساوی رااز ضربه سرهاشم 
بیک زاده دریافت کنند، ش��اگردان یحی��ی گل محمدی پس 
از دریاف��ت گل تس��اوی پکپارچه حمله ش��دند وروی حمالت 
 فراوان ش��انس گلزنی هم داش��تند که بخت با آنها ی��ار نبود و

توپ ها بااختالف ناچیزی ازباال وکناره های دروازه حریف راهی 
بیرون ش��دندواز طرفی با اخراج مهدی رجب زاده دردقیقه80 
ده نفره بازی را اداره کردند تا سرانجام با آمدن محسن مسلمان 
 که دردقیقه) 70(به جای اس��ماعیل فره��ادی درترکیب تیم

 ذوب آه��ن ج��ای گرفت��ه ب��ود دردقیق��ه 73باپ��اس عال��ی 
 همی��ن بازیک��ن ت��ازه واردوخالقی��ت ف��ردی مس��عود

 حس��ن زاده به گل برتری دس��ت پیدا کردندوفات��ح این دیدار 

شدند.س��ه تعویض درتیم استقالل )جاس��م کراربجای مهدی 
کریمیان،خس��روحیدری باعلیرضارمضان��ی وجایگزینی آرش 
برهانی بجای پژم��ان نوری(هم درتغییرنتیج��ه این بازی اثری 
نبخشید تا سومین شکست تیم اس��تقالل تهران طی سه هفته 
اخیر رقم بخورد.درحاشیه: پیش ازآغاز بازی بسیج ورزشکاران 
دریک حرکت نمادین وبس��یار زیبا یادو خاطره حماسه سازان 
هشت س��ال دفاع مقدس را گرامی داش��ت .ایجاد سنگرهایی 
که باکیسه های ش��ن تعبیه شده وس��ربازان مسلح جمهوری 
اس��المی رادر برگرفت��ه ومزین به تمث��ال س��رداران گرانقدرو 
واالمقام بود جلب توجه می  کرد.ورود ناگهانی یک تماشاگری 
که روی پیراهن سفیدی که به تن داشت نوشته شده بود )گناه 
من چیست که دراین فوتبال جایی ندارم( برای دقایقی بازی را 
ازتب وتاب انداخت تا عاقبت پس از بیرون راندن این تماشاچی 
خاطی ازمیدان بازی و ورزشگاه توسط ماموران نیروی انتظامی 

بازی دنبال شد. 

 اصغر
قلندری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980358600605 پرونده:  شماره   9310100353001867 ابالغیه:  شماره   7/76
شماره بایگانی شعبه: 930582 شاکی نیما پور بهزاد شکایتی به طرفیت متشاکی لیال 
دولت آبادی با موضوع سرقت کیف دستی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
استان  کل  دادگستری  -ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال-  چهارباغ  خ  اصفهان-  در 
ثبت گردیده که  به کالسه 9309980358600605  و  ارجاع  اتاق 263   2 اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/11/06 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متشاکی و درخوست شاکی و به تجویز ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  نوبت در  دادگاه مراتب یک  کیفری و دستور  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی 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.

م الف:16555 عرفان مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350300128 پرونده:  شماره   9310100350304943 ابالغیه:  شماره   7/77
به  دادخواستی  کنگازی  کنگازیان  محمد  خواهان   930128 شعبه:  بایگانی  شماره 
ابطال  خواسته  به  محمد صالحی خوراسگانی  و  نصیری  محمدعلی  خواندگان  طرفیت 
سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350300128 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/09/09 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 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 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده  می شود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16674 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350300499 پرونده:  شماره   9310100350304939 ابالغیه:  شماره   7/78
شماره بایگانی شعبه: 930499 خواهان اسماعیل جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مهدی مستجیر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350300499 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/09/08 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 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 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده  می شود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:16676 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980364900765 پرونده:  شماره   9310100353601919 ابالغیه:  شماره   7/79
شماره بایگانی شعبه: 930642 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
تقاضای  امانت  در  خیانت  اتهام  به  احمدی  وفا  برای   9309980364900765 کالسه 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1393/09/04 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر  عمومی و 
عدم حضور  در صورت  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت  در  انتسابی 
مدیردفتر  آقابابایی  م الف:16677  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9109980365600479 پرونده:  شماره   9310100353601957 ابالغیه:  شماره   7/80
شماره بایگانی شعبه: 930694 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9109980365600479 برای عزیزا... اسدزاده به اتهام تهدید و فحاشی و صدمه 
این شعبه ارجاع و وقت  بدنی عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:30 ساعت   1393/09/11 مورخه  برای  رسیدگی 
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 انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:16678 

آقابابایی مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9309980359600521 پرونده:  شماره   9310100352803010 ابالغنامه:  شماره   7/81
شماره بایگانی شعبه: 930680 ابالغ شونده حقیقی: خداخواست قهرمانی نشانی متواری 
باال-خ شهید  ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ  تاریخ  از  مهلت حضور 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: 
در خصوص شکایت غالمعلی عابدینی علیه شما در مهلت مقرر فوق جهت ادای توضیح در 
این شعبه حاضر شوید.م الف:16680 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350300464 پرونده:  شماره   9310100350304767 ابالغیه:  شماره   7/82
شماره بایگانی شعبه: 930464 خواهان علی حاجیان پناه دادخواستی به طرفیت خواندگان 
ابطال قرارداد)مالی( و مطالبه وجه  عبدالرضا عباسی و مصطفی انصاری به خواسته 
بابت ... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به 
کالسه 9309980350300464 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/01 و ساعت 
10:30 تعیین شده است به 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:16682 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350300467 پرونده:  شماره  ابالغیه9310100350304831  شماره   7/83
شماره بایگانی شعبه: 930467 خواهان حمید عابدی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مهین عزتی و محسن خاکزاد و محمدرضا احسان به خواسته مطالبه وجه چک و تامین 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به 
کالسه 9309980350300467 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/03 و ساعت 
و درخواست خواهان و  بودن خوانده  به علت مجهول المکان  است  تعیین شده   09:00
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به 

می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  تا و 
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:16683 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح

7/84 در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی هاجر دهقان به طرفیت تجدید نظرخوانده 
مجید رحمتی به دادنامه شماره 440 مورخه 93/6/11 مطروحه در پرونده کالسه 269/93 
تجدیدنظر  به  خطاب  سجاد  خیابان  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   19 شعبه 
از  روز  ده  مهلت  دفاعیه ظرف  الیحه  ارائه  و  لوایح  تبادل  رحمتی جهت  مجید  خوانده 
 تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف:16697 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700663 پرونده:  شماره   9310100350703638 ابالغیه:  شماره   7/85
شماره بایگانی شعبه: 930743 خواهان محمد سلطانی کوپائی دادخواستی به طرفیت 
و  ترابی  ترک  محمود  و  عصارزادگان  احمد  و  ترابی  اعظم  و  ترابی  احمد  خواندگان 
الزام به تنظیم سند  مرتضی ترک زاده و ملیحه مدنی نسب و اختر ترابی به خواسته 
رسمی ملک و الزام به فک رهن تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 9309980350700663 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/11/26 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 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:16698 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700664 پرونده:  شماره   9310100350703627 ابالغیه:  شماره   7/86
به  دادخواستی  آبادی  حسین  گندمی  حسین  خواهان   930744 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته  به  آزاددل  اعظم  خوانده  طرفیت 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 9309980350700664 ثبت 
علت  به  است  تعیین شده   08:00 1393/11/28و ساعت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
الف:16700  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700474 پرونده:  شماره   9310100350703659 ابالغیه:  شماره   7/87
طرفیت  به  دادخواستی  خواه  ملکوتی  فرشته  خواهان   930551 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان رسول پورحیدرشیرازی و محمدتقی جعفری جبلی به خواسته توقیف عملیات 
اجرایی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به 
کالسه 9309980350700474 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/06 و ساعت 
08:00 تعیین شده است به 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 میشود 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:16701 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350700651 پرونده:  شماره   9310100350703575 ابالغیه:  شماره   7/88
شماره بایگانی شعبه: 930731 خواهان مصطفی امید دادخواستی به طرفیت خواندگان 
علی اصغر شرقی و علی معصوم زاده به خواسته تامین خواسته و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 9309980350700651 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/12/09و ساعت 11:00 تعیین شده است به 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 میشود 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 
عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  منشی  هاشمی  الف:16703  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت 

حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350600178 پرونده:  شماره   9310100350604136 ابالغیه:  شماره   7/89
خانم  وکالت  با  آبادی  نیک  طاووسی  حسین  خواهان   930204 شعبه:  بایگانی  شماره 
سیده کتایون باقری دادخواستی به طرفیت خوانده محسن هاشمی به خواسته مطالبه 
طلب و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 310 ارجاع و به کالسه 9309980350600178 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/09/17 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 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 میشود 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 
حقوقی  عمومی  دادگاه  الف:16706 شعبه ششم  گردد.م  فوق جهت رسیدگی حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980350400336  شماره   9310100350404240 ابالغیه:  شماره   7/90
دادخواستی  بدنی  تامین خسارتهای  خواهان صندوق   930361 بایگانی شعبه:  شماره 
جبارزارع  رمضان  و  گشا  مشگل  علیرضا  و  گشا  مشگل  اصغر  خواندگان  طرفیت  به 
به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400336 ثبت گردیده 
مجهول  علت  به  است  تعیین شده   10:00 1393/09/23و ساعت  آن  وقت رسیدگی  که 
المکان بودن خوانده رمضان جبارزارع 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 میشود تا خوانده مجهواللمکان پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم   دادخواست 

م الف:16710 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/91 پیرو آگهی منتشره در روزنامه نسل فردا به شماره 4565-93/03/04 موضوع 
ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان مجهول المکان در پرونده کالسه 911544ح4 نظر به 
اینکه در پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر و آقای ابوالقاسم کیانوش راد به عنوان 
کارشناس انتخاب و نظریه وی به این دادگاه واصل گردیده است لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان مجید و حمید و فرید و هاله شهرت همگی انواری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف 
یک هفته از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در خ شهید نیکبخت و مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه اظهاری دارند کتبا در فرجه 

مرقوم ارائه نمایند.م الف:16711 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/92 کالسه پرونده: 93-80ش6 شماره دادنامه: 679-93/4/3 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: 
ملت-ساختمان  بانک  دوم  توحید-طبقه  اصفهان-چهارراه  نشانی:  نوری  قاضی  نیلوفر 
نشانی  طحانیان  عباسعلی   -1 خواندگان:  جم  حقوقی  بهسامان-واحد7-موسسه 
مجهول  نشانی  یوسفی  2-عباس  مینا-پالک364،  بنفشه-کوی  ایثار-خ  بهارستان-خ 
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 عباسعلی 
طحانیان – عباس یوسفی به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال از وجه یک چک به 
شماره 392158-27/000/000 ریال مورخه 91/7/10 به عهده بانک صادرات بهارستان 
کد3945 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 در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
و  الیحه  هیچگونه  و  اند  نیافته  حضور  جلسه  در  قانونی  و  حضوری  ابالغ  رغم  علی 
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 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/7/10( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت به خوانده 
عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  اول حضوری  ردیف 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15908 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 920998035830102 پرونده:  شماره   9309970353000790 دادنامه:  شماره   7/93
شماره بایگانی شعبه: 921336 شاکی: خانم ناهید شمسی به نشانی اصفهان-خ مشتاق 

دوم-خ مهران-مجتمع عسل-واحد1/2 متهم: آقای مهدی سلیمانی به نشانی اصفهان-خ 
اتهام:  راست)مجهول المکان(  اول-سمت  بست  نیاصرم(-بن  چمران)مادی  بزرگمهر-ک 
خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم 
ناهید شمسی فرزند جعفر علیه آقای مهدی سلیمانی فرزند اسماعیل مبنی بر خیانت در 
امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 291هـ98ایران13 بدین 
شرح که حسب اظهارات شاکی و قولنامه ارائه شده خودرو مذکور به مدت سه روز به 
متهم اجاره داده شده و پس از اتمام مهلت اجاره متهم خودرو را مسترد ننموده و متواری 
شده و جواب تلفن را نیز نداده اند و علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 
جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اند با توجه به مراتب وکیفرخواست 
صادره دادگاه مجرمیت متهم را ثابت تشخیص و به استناد ماده 674 قانون تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده مشارالیه را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

م الف:16219 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980366100150 پرونده:  شماره   9309970353000805 دادنامه:  شماره   7/94
شهر-خ  ملک  نشانی  به  صفری  سعید  آقای  شاکی:   921352 شعبه:  بایگانی  شماره 
مفتح-خ بهاران-چهارراه ایثار-ک ایثار-نبش میوه فروشی صفری متهم: آقای سید محمد 
محمدیان جزی به نشانی شاهین شهر-گزو برخوار-خ ابوریحان-پ67)مجهول المکان( 
اتهام ها: 1- ریختن زباله-نخاله-مصالح ساختمانی-روغن موتور و مانند آن در راهها و 
راه آهن وحریم قانونی آنها یا انجام عملیاتی که موجب اخالل در امر تردد وسایل نقلیه 
شده و یا ایجاد راه دسترسی 2- ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی  بر  دایر  آقای سید محمد محمدیان جزی فرزند سیدعباس 
نسبت به شاکی آقای سعید صفری فرزند محمد و تخلیه غیرمجاز پسماند در محیط 
صرفنظر از عدم حضور متهم و دفاعی از خویش علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
به  به مستنداً  دادگاه  اثباتی  دلیل  کفایت  پرونده و عدم  به محتویات  توجهًا  آگهی  نشر 
اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره از حیث 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قطعی است و از باب تخلیه غیرمجاز پسماند در محیط 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

است.م الف:16220 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358200748 پرونده:  شماره   9309970353000821 دادنامه:  شماره   7/95
شماره بایگانی شعبه: 920664 شاکی: آقای کریم اسدزاده با وکالت خانم سعید شهابی 
به نشانی اصفهان-خیابان شریف واقفی- نژاد همگی  آقای محمدرضا شهابی  نژاد و 
نرسیده به بانک تجارت-کوچه افسر-پالک2 متهم: خانم زهرا صفایی وصفی به نشانی 
اصفهان-خ جی-شهروند-کوی صفائیه2 )مجهول المکان( اتهام: کالهبرداری گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام خانم زهرا صفایی وصفی فرزند رضا دایر بر کالهبرداری 
موضوع شکایت آقای کریم اسدزاده فرزند علی اکبر با وکالت محمدرضا شهابی نژاد 
بدین شرح که حسب اظهارات وکیل و شاکی-متهم باغ شاکی را خریده و وجهی پرداخت 
نکرده اند و چکهای مربوطه برگشت شده با توجه به مراتب و عنایت به اینکه مبایعه نامه 
جهت پشتوانه و تضمین چکها در دادگاه ذیصالح حقوقی از طرف شاکی مطرح نشده و 
عالوه بر آن عدم وصول چکها ایرادی به اصل مبایعه نامه از جهت صحت معامله وارد 
نمی نماید علیهذا دادگاه موضوع را حقوقی دانسته و فاقد وصف تشخیص و به استناد 
اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

م الف:16221 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350200038 پرونده:  شماره   9309970350200796 دادنامه:  شماره   7/96
زینبیه-خ  خ  نشانی  به  نادرپور  علی  آقای  خواهان:   930041 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان  نشانی  به  کریمی  امید  آقای  خوانده:  چپ  سمت  فروشی  اوحدی-میوه 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در 
امید کریمی فرزند  آقای  به طرفیت  نادرپور فرزند محمود  آقای علی  خصوص دعوی 
با توجه  از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 1506،  ا... و به خواسته اعسار  فضل 
اینکه توانایی مالی جهت  با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر  به محتویات پرونده و 
پرداخت محکوم به را ندارد و به گواهی شهود خود استناد نموده و با توجه به تعیین 
وقت رسیدگی و ابالغ آن به خواهان و عدم حضورش و حاضر ننمودن شهود خود 
علی رغم درج آن در اخطاریه وی و با توجه به اینکه مسجلین ذیل استشهادیه پیوست نیز 
مبنای علم و اطالع خود را از وضع مالی خواهان بیان نداشته اند، دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به مواد 232 و 241 آیین دادرسی مدنی و ماده 
1 قانون اعسار حکم به بطالن دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
عمومی  دادگاه   2 شعبه  رئیس  معقولی  م الف:16224  می باشد.  اصفهان  استان   مرکز 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350900038 پرونده:  شماره   9309970376500393 دادنامه:  شماره   7/97
شماره بایگانی شعبه: 930283 تجدیدنظرخواه: آقای حمیدرضا بیزری با وکالت آقای 
آباد- به نشانی اصفهان-خیابان سعادت  زاده  ماشاا... غفاری و خانم شیرین شریف 
خانم  تجدیدنظرخوانده:  کارگران-پالک40  رفاه  بانک  مالصدرا-جنب  خیابان  روبروی 
دادنامه شماره  به  نسبت  تجدیدنظرخواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  نرگس صفائیان 
اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   92/06/27 مورخ   9209970350900943
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و 
به طرفیت خانم نرگس  بیزری  دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا 
صفائیان نسبت به دادنامه شماره 943-92/6/27 شعبه محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان که به موجب آن راجع به دعوی مشارالیه به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی 
شماره 175155 دفترخانه شماره 11 اصفهان حکم به بطالن دعوی صادر گردیده نظر 
به محتویات پرونده و عنایت به اینکه اساسًا تا زمانی که نسبت به تعهدنامه موضوع 
خواسته استناد و اقدامی نشده موجبی برای طرح دعوی مذکور نیست لذا بنا به مراتب 
و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار 
رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعالم می گردد )چنانچه در این خصوص دعوایی مطرح 
و بهر نحو قانونی به تعهدنامه مذکور در این خصوص استناد شود در مقابل امکان طرح 
دعوی فوق هست تا در جایگاه خود وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی گردد( 

رای صادره قطعی است.م الف:16238 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ابالغ رای 

7/98 شماره دادنامه:93-207 خواهان: منصور ترکی نشانی خ سروش-چهارراه حکیم 
شفایی باالی تعاونی مرغ خوانده: مجتبی شاکری مبارکه نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال طی یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
به طرفیت  صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی منصور ترکی 
به  چک  یک  وجه  ریال   42/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مبارکه  شاکری  مجتبی 
انضمام مطلق  به  نوین  اقتصاد  بانک  به عهده  شماره 9012381933 مورخ 91/11/30 
خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
و  دانسته  ثابت  را  لذا دعوی مطروحه  ننموده  ارایه  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت 
مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 198-515-519-522- قانون آ.د.م 
بابت اصل خواسته و  ریال  مبلغ 42/000/000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  حکم 
111/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
)91/11/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:16239 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980360001590 پرونده:  شماره   9309970353400888 دادنامه:  شماره   7/99
نشانی  به  ریزی  موسوی  فاطمه سادات  خانم  بایگانی شعبه: 930390 شاکی:  شماره 
امین2  اسماعیلی-ک شادمان-بن  اصفهان-خ شهید  نگهبانی-خانه  امام خمینی-فلکه  خ 
طبقه آخر-سمت چپ متهم: آقای حمید طاهری به نشانی متواری اتهام: مزاحمت تلفنی-
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  گردشکار:دادگاه  توهین-افتراء 
متهم  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به 
به نام آقای حمید طاهری متواری مبنی بر مزاحمت تلفنی، توهین افترا حسب شکایت 
خانم فاطمه سادات موسوی ریزی و مالحظه متن پیامکهای ارسالی و اقدامات صورت 
گرفته توسط مرجع انتظامی جهت دستگیری متهم منتج به نتیجه نگردیده و عدم حضور 
وی جهت دفاع در دادگاه بزه های انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به مواد 
641و608و697 قانون مجازات اسالمی در قسمت کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 

متهم موصوف با رعایت بند دو ازماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بلحاظ 
در حق  نقدی  جزای  عنوان  به  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  تلفنی  مزاحمت  ایجاد 
دولت و همچنین بلحاظ توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی 
در حق دولت و به لحاظ افتراء به تحمل چهار ماه حبس محکوم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

م الف:16242 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980358301059  دادنامه: 9309970354300619 شماره  7/100 شماره 
نشانی  به  شهرکی  رحمانی  ا...  عزت  آقای  شاکی:   921455 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان-خ جی شیر-خ سروستان-خ بوستان-مجتمع نگین مشتاق-واحد اف23 متهم: 
آقای وحید درویشی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1-خیانت در امانت 2- فروش مال 
غیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید درویشی 
که به جهت متوای بودن وی سایر مشخصات مشارالیه در دسترس نمی باشد دائر بر 
خیانت در امانت و فروش )انتقال( مال غیر )یکدستگاه ماشین حفاری روتای TOHO به 
شماره سریال D 2-J-3 D 1430 متعلق به آقای عزت ا... رحمانی شهرکی که به موجب 
عقد اجاره جهت استفاده معین و به شرط استرداد به متهم سپرده شده است( دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-شکایت شاکی 
خصوص فوق الذکر-کپی قرارداد اجاره منعقده فیمابین شاکی و متهم موصوف که حاکی 
از سپرده شدن مال موضوع جرم به مشارالیه به شرط مصرف معین و استرداد آن )پس 
از انقضای مهلت اجاره( می باشد. اظهارات خریدار دستگاه فوق که داللت بر فروش مال 
امانی توسط متهم موصوف به وی دارد – متواری بودن متهم و عدم حضور وی در 
جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم احضار وی از طریق نشر 
آکهی در روزنامه های کثیراالنتشار نتیجه تحقیقات معموله توسط ضابطین دادگستری 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم دانسته 
و به استناد ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و ماده 1 قانون تشدید مجازات 
اسالمی  قانون مجازات  ماده 46  رعایت  با  و  و کالهبرداری  اختالس  ارتشاء  مرتکبین 
مصوب 1370 )قانون حاکم در زمان وقوع جرم و به جهت شمول قواعد متعدد معنوی 
جرم بر رفتار واحد متهم که مشمول عناوین متعدده مجرمانه فوق الذکر می باشد( متهم 
موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای 
انتقال( در حق صندوق دولت و رد مال در حق  نقدی )معادل قیمت دستگاه در زمان 
شاکی خصوصی )به عنوان مجازات اشد عناوین مجرمانه فوق الذکر( محکوم و اعالم 
می نماید در خصوص اعتراض شاکی فوق نسبت به قرار منع تعقیب شماره 92-1581 
انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  از شعبه محترم چهارم  مورخ 92/11/6 صادره 
اصفهان که در خصوص متهم دیگر آقای مهدی محمدی صادر گردیده است با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نتیجه تحقیقات معموله و با توجه به اینکه اعتراض 
موجه و مستدلی که اعتبار قرار معترض عنه را مخدوش و نقض آن را ایجاب نماید از 
ناحیه معترض به این دادگاه ارائه و ابراز نگردیده است لذا دادگاه اعتراض مطروحه را 
وارد ندانسته و به استناد بند ن ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی 
و انقالب ضمن رد اعتراض مذکور قرار معترض عنه را عینًا تایید می نماید رای صادره 
در قسمت محکومیت متهم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
 محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت تایید قرار قطعی است.م الف:16243 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358001490 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970354300576  شماره   7/101
خواجویی  سلطانی  خلیفه  مجتبی  سید  آقای  شاکی:   921369 شعبه:  بایگانی  شماره 
سیمین-روبروی  راه  اصفهان-سه  نشانی  به  قهفرخی  امیری  رضوان  خانم  باوکالت 
مریم  کلیسا  توحید-ک  خ  نشانی  به  نیا  بهرامی  نسیم  خانم  متهم:  یلدا-ط2  رستوران 
شرقی-ک مهرگان-پ13-مجهول المکان اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع یا 
سوء استفاده و تقلب از امتیازات 2- خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
خانم نسیم بهرامی نیا فرزند محمد که سایر مشخصات وی به جهت متواری بودن وی 
این توضیح که برخالف آنچه در  )با  امانت  در دسترس نمی باشد دائر بر خیانت در 
کیفرخواست صادره آمده است رفتار مجرمانه متهم درتصاحب اموال و وجهی که به 
جهت انجام وظیفه شغلی از ناحیه شاکی جهت مصرف معین به متهم سپرده شده است 
مشمول عنوان کیفری خیانت در امانت می باشد و این عنوان اتهامی با عنوان اتهامی 
تحصیل مال از طریق نامشروع در رفتار واحد متهم قابل جمع نمی باشد چرا که غالب 
جرایم علیه اموال تحصیل مال دیگری به نحو نامشروع می باشد و این طرق نامشروع 
اموال  علیه  جرایم  مجرمانه  عناوین  تفکیک  موجب  مورد  که حسب  است  مال  تحصیل 
کیفری  عنوان  مشمول  را  رفتار  ربایش  نامشروع  طریق  بالفرض  می شود(  یکدیگر  از 
سرقت و طریق نامشروع تشبث به وسیله متقلبانه رفتار ارتکابی را مشمول عنوان کیفری 
امانی رفتار مرتکب را مشمول  تلف و مال   – کالهبرداری و طریق نامشروع تصاحب 
اقدام به  لذا نمی توان رفتار شخصی که  ... می نماید  عنوان کیفری خیانت در امانت و 
تصاحب مال امانی که به شرط استرداد یا مصرف معین به وی سپرده شده است را 
مال  کیفری تحصیل  عنوان  و هم مشمول  امانت  در  کیفری خیانت  عنوان  هم مشمول 
اختالس و  ارتشا  قانون تشدید مجازات مرتکبین  نامشروع )موضوع ماده 2  از طریق 
از دادسرای  به کیفرخواست صادره  با عنایت  دادگاه  ایحال  کالهبرداری دانست( علی 
عمومی و انقالب اصفهان – شکایت شاکی خصوصی آقای سید مجتبی خلیفه سلطانی 
)مدیرعامل شرکت اریا کاویان( با وکالت خانم رضوان امیری – متواری بودن متهم و 
عدم حضور وی در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم 
احضار وی از طریق نشر آگهی در روزنامه های  کثیراالنتشار – نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری مندرج در پرونده که با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق بوده از هرگونه 
ایراد و اعتراض موثری که مصون مانده است و حاکی از تصاحب وجوه امانی توسط 
متهم موصوف می باشد- اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی که حاکی از وجود 
قرارداد کار فیمابین متهم و شرکت آریا کاویان با نمایندگی شاکی می باشد )و داللت 
بر سپردن اسناد مالی و وجوه به موجب وظیفه قراردادی و به شرط مصرف معین به 
متهم موصوف دارد(- نتیجه تحقیقات معموله توسط ضابطین دادگستری سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزهکاری مشارالیها را محرز و مسلم دانسته و به استناد 
ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس 
ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  تعزیری محکوم 
قابل  روز  بیست  مذکور ظرف  مهلت  انقضای  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 
می باشد.م الف:16244  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  خواهی   تجدیدنظر 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980350900499  دادنامه: 9309970350900681 شماره  7/102 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920547 خواهان: آقای علی بیگی با وکالت خانم شیوا مدنی به 
همایی- استاد  خ  گلزار-ابتدای  غربی-خ  بهشت  هشت  بزرگمهر-خ  اصفهان-خ  نشانی 

نبش اولین ک سمت چپ- آپارتمان نیما-ط1 خوانده: آقای حسین عظیمی دستجردی 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان آقای علی 
بیگی با وکالت خانم شیوا مدنی به طرفیت خوانده آقای حسین عظیمی دستجردی به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی 
فتوکپی مصدق چک شماره  تقدیمی و  به دادخواست  با توجه  تادیه می باشد  تاخیر  و 
909373-92/4/30 عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و 
با توجه به عدم حضور خوانده و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارائه دلیل بر 
برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه 
صادرکننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت 
یکصد  مبلغ  پرداخت  به  را  مدنی خوانده  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و519و522  و 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/013/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
تاخیر  کند خسارات  می  محکوم  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  حق الوکاله 
تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا 
محاسبه می شود رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است.م الف:16245 

اصالنی رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

آباد  فضل  در  واقع    2/661 شماره  پالک  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رضا  فرزند  همت  اله  حبیب  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  درجریان  غیره  و 
تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  بنابه 
خواهد  بعمل  و  درمحل شروع  8 صبح  1393/8/5 ساعت  روز  در  مرقوم  ملک  حدود 
آمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید. ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
 با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار:1393/07/06 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 



 رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
هر كس را كه بهره اى از م��دارا داده اند، بدون 
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ه��ر چ��ه از مهربان��ی ه��ا و ف��داکاری ه��ای ای��ن پ��در 
بگویی��م، ک��م گفت��ه ایم.تنه��ا م��ی توانی��م به عش��ق 
 ف��داکاری ه��ای این مرد اش��ک بریزی��م و او را تحس��ین 

کنیم.
پدر 40 ساله س��اکن استان س��ی چوآن چین، هر روز 14 
کیلومتر )9 مایل( پسر 12 ساله معلول خود را کول کرده، به 

مدرسه برده و بر می گرداند.
یو ش��وکانگ پس��ر خود ش��یائو کیانگ را داخل یک سبد 

گذاشته و با قرار دادن او روی کمرش وی را جابجا می کند.
در منطقه روستایی یی بین، هیچ وسیله حمل و نقل مدرن 
وجود ندارد و پدر فداکار مجبور شده تا برای مدرسه فرزندش 

فداکاری کند.
مرد فداکار زمانی که پسرش سه س��اله بوده از همسر خود 
جدا ش��ده و تصمیم گرفته تا فرزندش را به هر قیمتی که 

شده بزرگ کند.
مدرسه 4.5 مایل دورتر از خانه آن ها واقع شده است و آنها 
مجبورند مسیر کوهستانی را با شیب فراوان طی کنند تا به 

مدرسه برسند.
یو شوکانگ می گوید هر روز 5 صبح بیدار شده برای فرزندش 
ناهار درس��ت کرده و وی را کول کرده و به مدرسه می برد. 
سپس کار کرده و بعد از تعطیل شدن مدرسه وی را دوباره 
به سوی خانه حمل می کند.حکومت چین بعد از رسانه ای 
شدن و آگاهی از این موضوع تصمیم گرفته تا خانه ای نزدیک 
 مدرسه برای این پدر و پسر در نظر بگیرد تا مشکل شان حل 

شود.

فداكارترین پدر دنيا را ببينيد

یک شرکت خودروسازی فرانسوی محصولی جدیدی ساخته است 
که مهمترین ویژگی آن مصرف سوخت بس��یار اندک آن است. رنو 
EOLAB تنها یک لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر مسافت مصرف 
می کند!درحالی که به نمایشگاه خودروی پاریس نزدیک می شویم 
شرکت های معتبر خودروساز در سراسر جهان از محصوالت خالقانه 
خود رونمایی می کنند و رنو EOLAB یکی از این تازه واردهاست. 
این خودروی مفهومی در زمره کم مصرف ترین خودروهای جهان 
قرار می گیرد و با تولید تنها 22 گرم گاز آالینده دی اکس��ید کربن 
کمترین لطمه را به محیط زیست و اتمسفر زمین وارد می کند.رنو 
مدعی است برای تولید چنین خودرویی نزدیک به 100 نوآوری و طراحی پیشرفته را مورد استفاده قرار داده تا مصرف 
سوخت آن از یک لیتر در هر 100 کیلومتر طی مسافت تجاوز نکند. این 100 نوآوری در سه بخش کلی سبک سازی، 
بهبود ساختار آیرودینامیک و قدرتمندسازی سیستم موتوری به کار گرفته شده است.یکی از ابتکار عمل های مهمی 
که در ساخت این خودرو به کار گرفته شده طراحی سه در برای آن اس��ت. در سمت راننده تنها یک در بزرگ و در 
سمت دیگر دو در مشاهده می شود.همچنین این خودرو وزن بسیار کمی دارد به طوری که در مقایسه با یکی دیگر از 
محصوالت مشابه و البته جدید رنو یعنی Clio  تا 400 کیلوگرم سبک تر است! این کاهش وزن خیره کننده صرفا به 
دلیل استفاده از مواد ترکیبی در ساختار آن است: فوالد، آلومینیوم و و پالستیک حرارتی. نکته جالب دیگری که نباید 
از آن چشم پوشید سقف بسیار سبک EOLAB است که به دلیل استفاده از منیزیوم تنها 4/5  کیلوگرم وزن دارد!

یک مرد جوان به مدت 25 سال 
حتی برای صبحانه پیتزا خورده 

است.
»دن جانسون« یک مرد 38 ساله 
به مدت 25 سال در هر وعده غذا 

فقط پیتزا خورده است.
وی ب��ه »هافینگت��ون پس��ت« 
می گوید: اینطوری نیس��ت که 
اگر چیز دیگری بخورم می میرم اما حتی اگر جایی دعوت شوم فقط 

پیتزا می خورم.
 وقتی جوان تر بودم گوشت و سیب زمینی و سبزیجات می خوردم.

در طول 25 سال گذشته به غیر از مدت چهار سال سفر خود به آلمان 
به دلیل نفرت انگیز بودن پیتزایش��ان غالت و هلو خورده و دو هفته 

فقط چوب شور خورده بود.
از زمانی که به دلیل مسائل خانوادگی تصمیم می گیرد گیاه خوار شود 

بعد از آن به خوردن پیتزا اعتیاد پیدا می کند.
وی با وجود برخی از حمالت دیابتی در سالمت کامل است.

اعتياد عجيبخودرویى با مصرف سوخت یک ليتر 

گیاه باباآدم بومی قاره آس��یا و اروپاس��ت که طعم 
ش��یرینی دارد. این گیاه که دارای خاصیت درمانی 
است، در طب سنتی کش��ورهای  مختلف از جمله 
چین مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه به عنوان 
تصفیه کننده خون، سمومی را که به علت فعالیت 
های متعدد متابولیکی در خون متراکم می ش��ود، 

دفع می کند.
 مصرف خوراکی و موضعی آن بیماری های پوستی 
مانند اگزما، آکنه، جوش های ح��اد و داءالصدف را 

درمان می کند.
 خاصیت ملین دارد و عالوه بر درمان کردن ناراحتی 
های گوارشی مانند یبوست، برای دفع اسید اوریک 

از بدن نیز مفید است.
 این گیاه تقویت کننده معده است. هضم غذا را بهبود 
می بخشد. فیبر لعاب دار موجود در آن به روند جذب 

کمک می کند.
 با ایجاد باکتری های مفید روده ای باعث بهبود روند 
هضم می شود. کاهش دهنده تب است. درد و ورم 
مفصل در بیماران مبتال به آرتریت و پوکی استخوان 
را کاهش می دهد. انرژی بخش اس��ت و مصرف آن 

باعث شادابی و سالمت می شود.
 روغن آن مانع از ریزش مو و شوره می شود.

 كنجد،دانه ای ضد
 آسم و ضد ميگرن !!

فیبره��ای غذایی موج��ود در کنجد اثرات بس��یار 
مفیدی در کاهش کلسترول خون در انسان،حفاظت 
سلول های کبدی در مقابل آسیب  های اکسیداتیو 
،پیش��گیری از فش��ارخون باال و افزای��ش ذخیره 
ویتامی��ن E در حیوانات دارد. کنجد منبع بس��یار 
خوبی از مس،کلسیم،منیزیم و روی است.تنها یک 
چهارم لیوان از آن،قابلیت تامین 70.4 درصد مس  
31.6 درصد منیزیم و 35.1 درصد از کلسیم مورد 
نیاز روزانه را دارد. استفاده از این چاشنی سرشار از 
منیزیم در کاهش اسپاسم راه های هوایی در بیماری 
آس��م، پیش��گیری از انقباض عروق خون��ی که در 

پیدایش حمالت میگرن نقش دارند .

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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طور دیگر باید دید!
مي گویند در کشور ژاپن مرد میلیونري زندگي می کرد که از 
درد چشم خواب به چشم نداشت و براي مداواي چشم  دردش 
انواع قرص ها و آمپول ها را به خ��ود تزریق کرده بود اما نتیجه 

چنداني نگرفته بود.
 وي پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان 
درد خ��ود را مراجعه به ی��ک راهب مقدس و شناخته ش��ده 

می بیند.
 وي به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از معاینه وي به 
او پیش��نهاد کرد که مدتي به هیچ رنگي به جز رنگ سبز نگاه 
نکند. پس از بازگشت از نزد راهب، او به تمام مستخدمین خود 
دستور می دهد با خرید بشکه های رنگ س��بز تمام خانه را با 
سبزرنگ آمیزي کند.همین طور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با 

همین رنگ عوض می کند.
 پس از مدتي رنگ ماش��ین، س��ت لباس اعض��اي خانواده و 
مس��تخدمین و هر آنچه به چش��م می آید را به رنگ س��بز و 
ترکیبات آن تغییر می دهد و البته چش��م دردش هم تسکین 

می یابد.
مدتي بعد مرد میلیونر براي تش��کر از راهب وي را به منزلش 
دعوت می نماید. راهب نیز که بالباس نارنجی رنگ به منزل او 
وارد می شود متوجه می شود که باید لباسش را عوض کرده و 
خرقه ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتي به 
محضر بیمارش می رسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین 
یافته؟  مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و می گوید :» بله . اما این 
گران ترین مداوایي بود که تاکنون داشته«. مرد راهب با تعجب 
به بیمارش می گوید بالعکس این ارزان ترین نسخه ای بوده که 

تاکنون تجویز کرده ام.
 براي مداواي چشم دردتان، تنها کافي بود عینکي با شیشه سبز 

خریداري کنید و هیچ نیازي به این همه مخارج نبود.
 ب��راي ای��ن کار نمی توانی تمام دنی��ا را تغییر ده��ي، بلکه با 
 تغییر دی��دگاه و یا نگرش��ت می توان��ی دنیا را ب��ه کام خود 

درآوري.
 نکته:تغيي�ر دني�ا كار احمقان�ه ای اس�ت ام�ا تغيي�ر 
 دیدگاه و ی�ا نگرش م�ا ارزان تری�ن و مؤثرترین روش 

هست.
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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