
حق آبه زاینده رود به رسمیت شناخته شد  
ژن عشق و 
مهربانی را 
بشناسید

پس از 500 سال 

عکاسان جوان سراسر کشور 
شناسایی می شوند

 جشن پایان محرومیت
 در روستاها22 بهمن

کشف دپوی 7 هزار ماده 
آرایشی و بهداشتی قاچاق 

 رسم غلطی که در چهار محال 
 جان می گیرد 

همکاری سپاه و وزارت اطالعات 
با ناجا  در پرونده اسیدپاشی  

منا
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س
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اصفهانی ها با عشق به جبهه ها می رفتند 2
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هوای اصفهان  در وضعیت 
هشدار قرار گرفت 

رئی��س اداره پی��ش بین��ی و هش��دار س��ریع اداره کل 
هواشناسی اس��تان اصفهان گفت: غلظت آالینده ها در 
هوای اصفهان افزای��ش یافته و تا روز دوش��نبه کاهش 

کیفیت هوا ادامه دارد.
  نوید حاجی بابایی  اظهار ک��رد: وضعیت افزایش غلظت

 آالینده ها و افت کیف��ی هوا از چند روز قبل به س��بب 
پایداری جو در الیه های میانی به وجود آمده است. ..

3

 دور برگردان قیمت زمین های
 مسکن مهر بهارستان به نرخ سال 90

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان

4

4

3

     مدی��رکل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان 
ب��ه تش��کیل ش��ورای راهب��ردی جمعی��ت 
در اس��تان اصفهان توس��ط اس��تاندار اش��اره 
ک��رد و بی��ان داش��ت: این ش��ورا ب��ه صورت 
 پایل��وت در اس��تان اصفه��ان و براس��اس 
 سیاست های ۱۴گانه مقام معظم رهبری عمل

 می کند.تورج حاج��ی رحیمیان با بیان این که 
آمار طالق در کشور و همچنین استان اصفهان 

نگران کننده است، اظهار کرد: درست است..

توقف کام��ل پرداخ��ت وام 5 میلیونی ازدواج و 
تبدیل آن به 3 میلیون توم��ان با اطالعیه بانک 
مرکزی در س��امانه وام ازدواج و بازگشت بانک 
مرکزی به مصوبه پیش از سال 90 در حالی کلید 
خورد که پرداخت دوباره وام 5 میلیونی نیازمند 

تصمیم گیری دوباره بانکی ها است.
بانک مرک��زی در حالی در س��امانه وام ازدواج، 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر یک از 

زوجین را مبلغ 30 میلیون ریال اعالم کرده...

مدیرعامل شرکت عمران ش��هر جدید بهارس��تان گفت: با توجه 
به درخواس��ت های مک��رر مردم بهارس��تان در خص��وص قیمت 
مسکن های مهر ایجادش��ده در این شهر قیمت زمین های مسکن 

مهر بهارستان به نرخ س��ال 90 برگردانده می شود.حسن روان فر 
درباره برخی شکایات مردم بهارستان در خصوص نحوه واگذاری 

مسکن مهر این شهر اظهار داشت: عموم متقاضیان مسکن...

آمار طالق در  استان چهار به یک 
است

توقف کامل پرداخت وام ازدواج 
5 میلیونی

 باید مانع فرار سرمایه
4 از استان شویم

 سه شنبه پیراهن شماره 12 
متعلق به هواداران است 6 3

 گرمای بی سابقه و خشکسالی
 زمین را تهدید می کند 
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يادداشت

 گامی برای جلوگیری از تیراندازی 
در مراسم عزا

رسم غلطی که جان می گیرد 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
پدری  که دختر بچه  خود را در اثر تیراندازی در یک رس��م غلط از 
دست داده بود  زمینی به مساحت   1000 مترمربع را برای احداث 
موزه ای با اهداف فرهنگی و محیط زیس��تی و مقابله با رسم های  

غلط اهدا کرد .
شهرام احمدی اظهارکرد: در جریان مراسم خاکسپاری و اجرای یک 
رسم غلط در هنگام تشییع جنازه در مسجد سلیمان، گروهی ناآگاه 
شروع به تیراندازی کردند که متاسفانه به علت عدم آشنائی یکی از 
این افراد به فنون استفاده از اسلحه، یک گلوله به پهلوی »هستی 

اسدی«، دختر 11 ساله اصابت کرد و باعث مرگ وی شد.
وی افزود: این رس��م غلط که در بین گروهی از شهروندان معمول 

است، تاکنون جان انسان های بسیاری را گرفته است.
احمدی خاطرنشان کرد: پدر این دختربچه که ساکن شهرستان 
فارسان از توابع چهارمحال و بختیاری است با اهدای زمینی برای 
احداث موزه، ضمن زنده نگه داشتن یاد این کودک، در راستای تنویر 

افکارعمومی و حفاظت از محیط زیست اقدام کرد.
به گفته وی، قطعه زمینی به مساحت 1000 مترمربع در نزدیکی 
آرامگاه این کودک به عنوان احداث فرهنگسرای حمایت از جان 
فرزندان در مقابل خرده فرهنگ ها و رسومات غلط و همچنین عدم 
شکار حیوانات و حفاظت از محیط زیست و هوای پاک برای این امر 

در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین این پدر برای اعالم انزجار خود از اسلحه و شکار، 
یک قبضه اسلحه شکاری دولول خود را نیز به این موزه اهدا و اعالم 
کرد که تاکنون با این اسلحه هیچ تیری شلیک نشده و از این پس 

هم شلیک نخواهد شد.
محمود اسدی، پدر هستی خدمت رس��انی بیش از پیش و ایجاد 
حساسیت برای تغییر رفتار و از بین بردن خرده فرهنگ های غلط 
و حفظ محیط زیست را از سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی در 

ارتباط با فرهنگ سازی خواستار شد.

هنرمند شهرکردی رتبه نخست 
جشنواره عکس سفر را کسب کرد

 عکاس شهرکردی موفق به کس��ب رتبه نخست جشنواره عکس 
سفر و گردشگری شد.

هنرمند شهرکردی رتبه نخست جشنواره عکس سفر را کسب کرد
مسوول روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت:' 
مهشید مهدیان موفق به کسب مقام نخست نخستین جشنواره 

عکس سفر و گردشگری با عنوان نورنگار شد.
امین بسیم افزود:این جشنواره در راستایی اهمیت و حفظ محیط 
زیست و همچنین فرهنگ و تاریخ غنی ایرانی ،در دو بخش سفر و 

گردشگری و عکس های لحظه ای برگزار شد. 
به گفته وی، مهش��ید مهدی��ان، عکاس چهارمح��ال و بختیاری 
توانسته رتبه نخست در بخش عکس لحظه ای را در این جشنواره 

به دست آورد.

 دولت فردی معتدل را معرفی کند
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به اینکه خطوط قرمز مجلس مش��خص اس��ت و به آشتیانی 
رأی مثبت نخواهد داد گفت: به دولت سفارش می کنیم فرد 
معتدلی را به مجلس معرفی کند.حجت االسالم والمس��لمین 
احم��د س��الک درب��اره وزی��ر پیش��نهادی علوم از س��وی 
رئیس جمه��ور بابیان اینکه ما با صراح��ت اعالم می کنیم که 
خط قرمز مجل��س در دوره نهم در مباح��ث مختلفی بیان و 
تعریف شده اس��ت، اظهار کرد: ازجمله مهم ترین این خطوط 
قرمز مسئله فتنه بوده که عوامل، محتوا و اهداف فتنه ازجمله 
این چارچوب هاس��ت.وی ادامه داد: مجلس به هیچ عنوان زیر 
بار کسی که در متن، حاشیه یا مؤید فتنه بوده است، نخواهد 
رفت بنابراین مجلس محکم پای این مس��ئله خواهد ایستاد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس علت ایستادگی و حفظ این 
خط را پیروی از والیت دانس��ت و عنوان کرد: این مقاومت به 
این معناست که فرمایش مقام معظم رهبری نباید روی زمین 
بماند.س��الک ادامه داد: خط قرمز ما الت��زام عملی به والیت 
است نه التزام لفظی چراکه عمل به فرمایشات رهبری امری 
ضروری است.وی با اشاره به وزیر پیشنهادی علوم در روزهای 
اخیر به مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس با فرجی دانا از 
حیث علمی، مباحث علمی و حتی مدیریتی مشکلی نداشت 
اما وی تیمی را به وزارت وارد کرد که تماماً از فتنه گران بودند.

 برگزاری رزمايش دريايی
 واليت 93 اوايل دی 

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران گفت: 
رزمایش والیت 93 اوایل دی ماه س��ال جاری در منطقه مدار 

10 درجه )شمال –اقیانوس هند( برگزار می شود.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری اظهار کرد: بزرگ ترین دستاورد 
نیروی دریایی این بوده که این نیرو باتدبیر رهبری در آب های 
آزاد حضور پیدا کردند، دیگر قرار نیست نیروی دریایی فقط 
در آب های س��رزمین خود رزمایش داشته باشد.وی افزود: ما 
برای دفاع از منافع کشور خود در دفاع از منافع کشور خود در 
آب های آزاد حضور داریم.سیاری همچنین خاطرنشان کرد: 
امیدواریم در این رزمایش بتوانیم از ش��ناور و یا س��الح های 

جدید استفاده کنیم.

ساختار جديد سازمان مديريت 
سبک سازی شود

رئیس کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی بر 
لزوم سبک س��ازی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعیین 
تکلیف رابطه این س��ازمان با واحدهای اس��تانی تأکید کرد.

غالمرضا تاجگردون تصریح کرد: سازمان مدیریت در مقابل 
نقاط قوت، نقاط ضعفی هم داشته و کس��ی نمی تواند این را 
کتمان کند. یکی از این ضعف ها س��نگینی این سازمان بوده 
به نحوی که موضوعات غیر مرتبط به بودج��ه و برنامه به این 
سازمان اضافه شده بود و همین سازمان را سنگین کرده بود. 

امام جمعه  اصفهان با اشاره به بزرگداشت ۲۵ آبان  تأکید کرد 
که باید شکر روز ۲۵ آبان را به جای بیاوریم و به همگان نشان 

دهیم اصفهان والیی بوده و تا ابد هم والیی خواهد ماند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های این هفته  
نماز جمعه  اصفهان در مسجد امام )ره( ضمن دعوت خود 
و تمامی نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و ترک معاصی، 
دوستی دش��منان اسالم با اس��الم و مس��لمین را نشدنی 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: در کالم اهلل مجید درباره راضی 
شدن یهود و نصارا از مسلمانان کلمه »لن« به کاربرده شده 
که بی معنی نفی ابد اس��ت، یعنی این مه��م هیچ گاه اتفاق 
نخواهد افتاد. یهود و نصارا هیچ وقت عشق و محبت به اسالم 
نمی یابند و بایستی متوجه بود که دشمنان اسالم با اسالم و 

مسلمین رفیق نخواهند شد. 
آیت اهلل طباطبائی ن��ژاد در همین خصوص، خاطرنش��ان 
ساخت: مستکبران عالم قلب پاکی ندارند و هیچ گاه از مبارزه 
با اسالم دست بر نخواهند داشت؛ آن ها علی الخصوص یهود 
و نصارا کینه اسالم را به دل دارند. چنین نیست که فقط به 
مقابله باانرژی هس��ته ای بپردازند، بلکه اگر بتوانند در پی 
این هستند که ایران اس��المی حتی صاحب کوچک ترین 

فناوری ها هم نباشد. نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان با اش��اره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، یادآور 
شد: اوباما می گوید که با ایران مسائل زیادی داریم! کالم اهلل 
مجید نیز می فرماید آنچه مس��تکبران بر زب��ان می رانند، 
بیش ت��رش را در دل هایش��ان پنهان می کنن��د؛ آن ها در 
حال حاضر به بهانه حقوق بشر با نظام اسالمی به مخالفت 

برخاسته اند. 
آیت اهلل طباطبائی نژاد با مثال آوردن از عربستان سعودی، 
بیاناتش را ادامه داد و گفت: در عربستان قطع کردن دست 
دزد معمول اس��ت و در ایران اسالمی هم پس از تحقق 1۵ 
شرط است که دس��ت دزد قطع خواهد ش��د. جالب است 
عربستان س��عودی که تا همین دیروز حق رأی برای زنان 
را محترم نمی شمرد حاال در خصوص مسئله حقوق بشر به 

جمهوری اسالمی ایران اعتراض دارد! 
خطیب جمعه اصفهان ب��ه دیگر مس��ائل منطقه ازجمله 
اعتراض های شیخ عیسی قاسم به نظام سلطنتی بحرین نیز 
پرداخت و تصریح کرد: در بحرین مردم فریاد می زنند که ما 
خواهان دمکراسی هستیم اما مستکبران زیر بار این خواسته 
به حق نمی روند. درخواست مردم بحرین، برگزاری رفراندوم 

است تا بتوانند شکل حکومتی که می خواهند را معین کنند. 
آیت اهلل طباطبائی نژاد در ادامه به معضل فلسطین اشاره کرد 
و متذکر شد: در مسئله فلس��طین هم حرف ما برپایی یک 
انتخابات عمومی برای تعیین نوع حکومت اس��ت. در حال 
حاضر در عربستان سعودی و بحرین همچنان نظام سلطنتی 
حکومت می کند و کس��ی از آحاد مردم جرئت اعتراض به 

چنین وضعیت ناخوشایندی را ندارد. 
آیت اهلل طباطبائی نژاد  در خصوص سالروز حماسه ۲۵ آبان 
یادآور شد: ۲۵ آبان 13۶1 در اصفهان 3۷0 شهید بزرگوار 
تشییع شدند و افتخارآمیزتر این اس��ت که اصفهانی ها در 
همان روز، هم نیرو به جبهه اعزام کردند و هم برای جبهه ها 
آذوقه فرس��تادند. اصفهانی ها این طور پای دین و ایمان و 

حمایت از انقالب و رهبرشان ایستادگی کردند. 
نماینده مردم اصفهان در مجل��س خبرگان رهبری درباره 

اهمیت بزرگداشت این روز 
اظهار داشت: برپایی مراسم 
به مناس��بت ۲۵ آبان ماه و 
تجلی��ل از م��ردم اصفهان 
به قصد به رخ کش��یدن این 
ماجرا نیس��ت بلک��ه انگیزه 
ما این اس��ت که ب��ه مردم 
ی��ادآوری کنیم که ش��مار 
قابل توجهی از هم وطنانمان 
ب��رای حفظ دی��ن و انقالب 
 اس��المی چه کاره��ا صورت 

دادند. 
آی��ت اهلل طباطبائی ن��ژاد، 
افزود: تجلیل از عاش��ورا هم 
به قصد حفظ این حماس��ه 
عظی��م ب��رای نس��ل های 
آینده اس��ت. عده ای در روز 
عاشورای س��ال ۶1 هجری 

در مقابل استکبار ایستادند. مس��تکبران آن زمان، یزید و 
 یزیدیان بودند؛ ما هم بایس��تی از این حرکت بزرگ درس

 بگیریم. 
ما هم باید شکر روز ۲۵ آبان را به جای بیاوریم و به همگان 
 نش��ان دهیم اصفهان والیی بوده و تا ابد هم والیی خواهد 

ماند. 
امام جمعه اصفهان با تأکید بر آمار باالی ش��هدای سرفراز 
اصفهان، گفت: باید مردم ما بدانند که اصفهانی ها با عشق 
راهی جبهه ها می ش��دند و در شناسنامه هایش��ان دست 
می بردند تا بتوانند جبهه بروند. مادران ش��هدای اصفهانی 
هم در عزای شهیدانشان  اشک نریختند، اشک هایشان را 
دل نگه داشتند تا دشمن  شادکن نشوند. راه مقابله با دشمن 
و اس��تکبار جهانی همین فراموش نکردن چنین روزهای 

بزرگی است.

امام جمعه  اصفهان عنوان کرد:

اصفهانیهاباعشقبهجبهههامیرفتند
مخترع مرندی مدال جهانی 

 خود را به سردار سلیمانی
 اهدا کرد

حسین اکبری الیق، محقق و مخترع اهل شهرستان 
مرند ک��ه دارای مدال های جهانی و کش��وری در 
عرصه اختراعات اس��ت؛ مدال جهانی خ��ود را به 

سردار قاسم سلیمانی اهدا کرد.
حسین اکبری الیق مخترع جوان مرندی طراحی 
و س��اخت پهپاد دریا پیما اظهار داشت: اگر امروزه 
هم سن سال های بنده با آسودگی خاطر در عرصه 
علمی فعالیت داریم بی شک به خاطر وجود مبارک 
س��ردار س��لیمانی و همرزمان و هم قطاران ایشان 
است که امنیت کش��ورمان را فراهم کرده اند تا در 
این آرام��ش بتوانیم برای چش��م انداز رهبر معظم 
انقالب به فعالیت های علمی پرداخته و در توسعه 

کشور نقش مؤثر هرچند ناچیز داشته باشیم.
وی افزود: سردار سلیمانی با شجاعت و تالش های 
بی وقفه خود ترس را به جان دش��منان کش��ور و 
انقالب اس��المی انداخته اند و ایش��ان الگوی یک 
رزمنده مس��لمان و واقعی هس��تند و این زحمات 
س��ردار با ابزارهای دنی��وی قابل تقدیر نیس��ت و 

بی شک اجر عظیمی در درگاه خداوند دارند.
اکبری الیق ادام��ه داد: بنده به نوبه خ��ود بر خود 
وظیفه می دانم مدالی که در س��ایه حضور و وجود 
سردار الیقی چون قاسم س��لیمانی کسب کرده ام 
را به ایشان اهدا کنم تا به وظیفه شرعی و اخالقی 
خود عمل کرده باشم.این مخترع با اشاره به اختراع 
و کسب مدال جهانی خود در رومانی تصریح کرد: 
این مسابقه جهانی اختراعات که در کشور رومانی 
برگزار ش��د، بنده طرح اختالف فشار در هواپیما و 
عدم س��قوط آن را در بخش هوافضا ارائه کردم که 
در بین 34 کش��ور حاضر ازجمله آمریکا، فرانسه و 
انگلیس رقابت برگزار شد و درنهایت بعد از سه روز 
داوری در س��طح  بین المللی موفق به کسب مدال 
جهانی نقره شدم که با حضور فدراسیون مخترعان 

کشور این امر رقم خورد.

اخبار کوتاه

2
رویکرددولتتنهامعطوفبهتوسعهیکاستاننیست

دولت در مبحث توسعه نگاهی فراگیر به تمام استان ها دارد و این رویکرد تنها معطوف به توسعه یک استان 
نیست.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت در مبحث توسعه نگاهی فراگیر 
به تمام استان ها دارد و این رویکرد تنها معطوف به توسعه یک استان درزمینه تعریض راه های دسترسی 
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اقتصاد مقاومتی را 
تنها راه مقابله با تحریم ها دانست.

 حجت االس��الم محمدعلی نکونام که در مصلی بزرگ امام 
خمینی)ره( این ش��هر برگزار شد، با س��فارش نمازگزاران 
به تقوای الهی اظه��ار کرد: تق��وا باید به گونه ای باش��د که 
 تمام جنبه ه��ای علم��ی و عمل��ی زندگ��ی انس��ان را در

 برگیرد.
وی اف��زود: باید فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری درزمینه 
اقتصاد مقاومتی س��رلوحه برنامه ریزی ها باشد چراکه تنها 
 راه خنث��ی کردن تحریم های دش��منان اقتص��اد مقاومتی

 است.
نکون��ام بابی��ان اینکه دش��من همیش��ه دش��من اس��ت، 
بی��ان داش��ت: آن ه��ا هیچ وق��ت دس��ت از مب��ارزه ب��ا 
اس��الم و انق��الب ای��ران ب��ر نخواهند داش��ت و م��ا باید 
 درزمینه اقتص��اد مقاومتی ب��ه بهترین نح��و ممکن عمل

 کنیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختی��اری گفت: اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک اصل راهبردی از س��وی رهبر معظم 
انقالب ابالغ شده که نیاز است دولتمردان نیز در عمل توجه 
بیش��تری به اجرای صحیح این اصل در زمینه های مختلف 

داشته باشند.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج تأکید کرد: مردم ایران 
باروحیه بسیجی در برابر اس��تکبار جهانی ایستاده اند و این 
روحیه بسیجی ضربات سنگینی را بر پیکره دشمنان اسالم 

وارد کرده است.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به هفته کتاب اظهار داشت: باید با 
برنامه ریزی مناسب زمینه گسترش فرهنگ کتاب خوانی را 

در جامعه فراهم کنیم.
 لزوم تالش همگانی برای توسعه مصالی شهرکرد

وی از مصال به عنوان یک مجموعه فرهنگی و دینی بسیار مهم 
و حیاتی برای استان یاد کرد و بر ضرورت همکاری و و ارتقاء 
بیش از پیش آن تاکید کرد و افزود: این مجموعه متعلق به 
تمام مردم و مسئوالن اس��ت بنابراین همه باید در توسعه و 

پیشرفت آن سهیم باشند.
حجت االس��الم نکونام جابجایی مرکر بهداش��ت شهرکرد 
و اضافه ش��دن آن به مصال، ط��رح اص��الح وضعیت پارک 
کنار مص��ال، بهره ب��رداری کامل از کتابخان��ه مصال، اصالح 
سیستم برق، صوت و رسانه ای این مجتمع و اصالح و تعیین 
وضعیت خیابان های کنار گذر مصال به ویژه در ضلع شرقی 
را از مهم ترین دغدغه ها و مشکالت پیش روی این مجمتع 

فرهنگی، دینی دانس��ت بر لزوم همکاری و مساعدت همه 
دستگاه ها بر رفع این مشکالت تاکیدکرد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مصوب شده در مجلس 
هزینه مصرف آب، برق و گاز برای مصالها رایگان اس��ت از 
تالش برخی افراد ب��رای کم رنگ جل��وه دادن این قانون در 
استان نسبت به مصال انتقاد کرد و افزود:  متاسفانه برخی  به 
جای کمک برای اجرای هر چه سریع تر این قانون، می کوشند 
آن را کم رنگ و بی تاثیر جلوه بدهند که به طور قطع این گونه 

اقدامات خدمت به استان و مردم نیست.
عدم بهره برداری از کتابخانه مصال باری بر زمین 

مانده است
به گفته  امام جمعه شهرکرد، متاس��فانه عدم بهره برداری از 
کتابخانه مصال به عنوان کتابخانه مرکزی شهرکرد باری بر 
زمین مانده است که می طلبد نهاد کتابخانه ها بر اساس توافق 

نامه صورت گرفته نسبت به انجام وظایف خود اقدام کند.
وی احداث سالن اجتماعات مصال با ظرفیتی بیش از 1۲00 
نفر را یکی دیگر از ظرفیت ه��ا و کمک های بزرگ در عرصه 
اجرای فعالیت های فرهنگی اس��تان دانس��ت و بر کمک و 
تخصیص اعتبار قابل توجه برای بهره برداری هرچه سریع تر 

آن تاکیدکرد.

سرپرست تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: امس��ال از ۲00 ت��ن دانه روغن��ی کلزای 
برداشت شده در چهارمحال و بختیاری بیش از 131 

تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شد.
عباس س��یاح  با اش��اره به تالش جهاد کشاورزی 
برای ترغیب کش��اورزان به کش��ت این محصول 
اظهار کرد: امسال سطح زیر کشت کلزا در مقایسه 
با سال های گذش��ته رشد چش��مگیری داشته و 
اراضی کش��اورزی ش��هرکرد باالترین سطح زیر 
 کش��ت این محصول را ب��ه خود اختص��اص داده

 است.
سرپرست تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۷0 تن از محصول کلزای برداشت شده توسط 

واسطه ها باقیمت کمتر خریداری شد.

سیاح خاطرنشان کرد: ۵ اتحادیه تعاون روستایی در 
شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و اردل درزمینه 
بازرگانی و خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی 
مانند کلزا و گندم به عنوان مباش��ر دولت فعالیت 

دارند.
وی اف��زود: ای��ن اتحادیه ه��ا درزمین��ه تولی��د 
محص��والت کش��اورزی و در اختی��ار ق��رار دادن 
 نهاده های کش��اورزی ب��ه اعضای خ��ود فعالیت

 دارند.
سرپرست تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: سازمان تعاون روستایی با در اختیار قرار 
دادن تسهیالتی برای بازس��ازی و توسعه اتحادیه 
 و س��رمایه در گ��ردش از ای��ن اتحادیه ها حمایت 

می کند.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

سرپرست تعاون روستای چهارمحال و بختیاری:

خريد تضمینی کلزا از کشاورزان به ۱3۱ تن رسید

اقتصادمقاومتیتنهاراهمقابلهباتحریمهاست

برپايی نمايشگاه عرضه 
 محصوالت صنايع دستی

 در شهرکرد 
سرپرس��ت معاون��ت صنایع دس��تی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: نمایش��گاه صنایع دس��تی بومی 
چهارمحال و بختیاری در دانش��گاه آزاد اس��المی 
ش��هرکرد از تاریخ ۲4 لغایت 30 آب��ان ماه برگزار 

می شود.
مه��رداد رئیس��ی اظه��ار ک��رد: نمایش��گاه 
صنعتگ��ران  و  هنرمن��دان  صنایع دس��تی 
چهارمحال و بختیاری در دانش��گاه آزاد اس��المی 
 ش��هرکرد از تاریخ ۲4 لغایت 30 آب��ان ماه برگزار

 می شود.
وی اف��زود: ای��ن نمایش��گاه باه��دف حمای��ت 
از هنرمن��دان و صنعتگ��ران اس��تان و معرف��ی 
محص��والت صنایع دس��تی تولی��دی اس��تان به 
مردم و توس��عه و ترویج رش��ته های صنایع دستی 
 در می��ان عالقه من��دان ب��ه صنایع دس��تی برپ��ا 

می شود.
سرپرس��ت معاون��ت صنایع دس��تی چهارمحال و 
بختیاری گفت: محصوالت متنوع صنایع دس��تی 
در رشته های نمد، سفال و سرامیک، البسه محلی، 
سراجی سنتی یا چرم دوزی در این نمایشگاه عرضه 

می شود.
رئیس��ی خاطرنش��ان ک��رد: صنایع دس��تی ایران 
به لحاظ کیفی��ت و تنوع جز برتری��ن محصوالت 
صنایع دس��تی دنیا به ش��مار می رود که باید تنوع 
محص��والت صنایع دس��تی را باال ب��رد و الزمه آن 
وجود طراحان توانمند در ای��ن زمینه و حمایت از 

آن هاست.

ارسال ۱3 هزار واحد فرآورده 
خونی از چهارمحال و بختیاری

نتق��ال خ��ون چهارمح��ال و  مدی��ر پای��گاه ا
بختیاری گف��ت: از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون 
13ه��زار و 3۶1واحد ف��رآورده خونی از اس��تان 
 ب��ه س��ایر اس��تان های کش��ور ارسال ش��ده

 است.
محمود شمس��ی پور افزود:از این میزان س��ه هزار 
و۶۶۷ واح��د گلبول قرمز و هش��ت ه��زار و ۶94 
 واحد پالس��ما به اس��تان های دیگر ارسال ش��ده

 است.
وی گفت: سال گذشته هش��ت هزار و 3۵3 واحد 
پالسما و هش��ت هزار و۷44 واحد کیسه خون به 
اس��تان های تهران، اهواز، اصفهان و شیراز ارسال 

شد.
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جالب است 
عربستان سعودی 
که تا همین ديروز 

حق رأی برای 
زنان را محترم 

نمی شمرد حاال در 
خصوص مسئله 

حقوق بشر به 
جمهوری اسالمی 

ايران اعتراض 
دارد! 

 واحدهای مسکن مهر در سامان
 تکمیل می شود

فرماندار س��امان گفت: با پیگیری های انجام ش��ده و با هماهنگی شرکت های 
تعاونی مس��کن شهرس��تان س��امان این تعاونی ها ملزم به تکمیل و واگذاری 
واحدهای باقی مانده ش��ده و پیگیری تکمیل زیرساخت ها در دستور کار آن ها 
قرارگرفته است.سعید صالحی با اشاره به شکایات مردمی در تکمیل واحدهای 
مسکن مهر شهرستان سامان خاطرنش��ان کرد: با پیگیری های انجام شده و با 
هماهنگی ش��رکت های تعاونی تعاونی ها ملزم به تکمیل و واگذاری واحدهای 
 باقی مانده شده و پیگیری تکمیل زیرساخت ها در دستور کار آن ها قرارگرفته

 است.
وی افزود: طبق توافق نامه متقاضیان و ش��رکت های تعاونی مسکن به صورت 

مشارکتی نسبت به جمع آوری اعتبار و ایجاد زیرساخت ها اقدام می کنند.
فرماندار سامان خاطرنشان کرد: س��هم آورده و وام متقاضیان به دلیل افزایش 
هزینه ها تاکن��ون صرف اجرای ج��وی و جدول و زیرس��ازی معابر ش��ده که 

آسفالت ریزی نیازمند اعتباری جداگانه است.
صالحی افزود: لوله کشی آب و اجرای سیستم فاضالب و گاز انجام شده و فقط 

اجرای شبکه برق باقیمانده که به زودی انجام می شود.

س: ايمنا
عک



يادداشت
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 محمدی  رايج ترين نام خانوادگی 
در بین خانواده های ايرانی 

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور رایج ترین نام 
خانوادگی در بین خانواده های ایرانی خبر داد.

محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال 
کشور بیان داشت: با مطالعات انجام ش��ده از پایگاه کشوری 
نتیجه ای که از اس��تخراج ن��ام خانوادگی ها ش��د، محمدی 

بیشترین نام خانوادگی را به خود اختصاص داده است. 
 وی در ادام��ه افزود: همچنین نام های خانوادگی حس��ینی، 
احمدی، رضایی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری 
و قاس��می نیز به ترتیب در صدر نام خانوادگی خانواده های 

ایرانی قرار گرفتند. 
 وی با اش��اره به رایج ترین نام های خانوادگی در استان های 
مختلف، تصریح کرد: در استان های خراسان جنوبی و خراسان 
رضوی نام خانوادگی حسینی، در استان فارسی نام خانوادگی 
زارع و زارعی، در اس��تان کرم��ان نام خانوادگی س��االری و 
سلطانی نژاد، در استان های کهکیلویه و بویراحمد و گلستان 

نام خانوادگی حسینی رایج ترین نام خانوادگی بوده است. 
 اس��ماعیلی خاطر نش��ان کرد: به طور کلی تقریبا در تمامی 
استان های کشور محمدی نخستین نام خانوادگی بوده که به 

ثبت رسیده است. 

هوای اصفهان  در وضعیت هشدار 
قرار گرفت 

رئیس اداره پیش بینی و هشدار س��ریع اداره کل هواشناسی 
اس��تان اصفهان گفت: غلظت آالینده ها در ه��وای اصفهان 

افزایش یافته و تا روز دوشنبه کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.
  نوید حاجی بابای��ی  اظهار ک��رد: وضعی��ت افزایش غلظت

 آالینده ها و افت کیفی هوا از چند روز قبل به سبب پایداری 
جو در الیه های میانی به وجود آمده است. 

در همین حال اداره محیط زیس��ت استان اصفهان نیز هوای 
اصفهان را در شرایط ناسالم اعالم کرد. 

روابط عمومی این اداره کل افزود: براساس گزارش دریافتی از 
مرکز هماهنگی و اطالع رسانی آلودگی هوای اصفهان، با توجه 
به پایداری هوا در الیه های فوقانی جو و افزایش غلظت آالینده 
ها، کمیته هماهنگی شرایط خاص آلودگی هوا مستقر در اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برای امروز شرایط 

ناسالم را در شهر اصفهان پیش بینی کرده است. 
اداره محیط زیست اس��تان اصفهان از ش��هروندان خواست 
 از س��فرهای درون ش��هری غیر ضروری خ��ودداری کنند و

 گروه های حساس از جمله بیماران قلبی - ریوی، سالمندان، 
خانم های باردار و خردساالن از منزل خارج نشوند.

شهر جديد مجلسی نیازمند توجه 
ويژه مسئوالن مبارکه

امام جمعه شهر جدید عالمه مجلسی با اش��اره به اینکه این 
شهر جدید نیازمند ارائه خدمات مختلفی از سوی ارگان ها و 
دستگاه های خدمات رسان است، افزود: بر اساس قانون ایجاد 
شهرهای جدید، هر یک از دستگاه های اجرایی موظف هستند 
در کنار ساخت مسکن از سوی شرکت های عمران، نسبت به 
ایجاد خدمات روبنایی در این شهرها اقدام کنند اما متاسفانه 

در قبال شهر جدید مجلسی کم کاری کرده اند.
حجت االس��الم ش��هیدی با اش��اره به اینکه برخي مسئوالن 
شهرس��تان مبارکه به غلط اعتقاد دارند که ش��رکت عمران 
ش��هر جدید مجلس��ی باید همه امور مربوط به شهر را انجام 
دهد، اظهار داشت: این در ش��رایطی است که شرکت عمران 
نیز وظای��ف مربوط به خ��ود را دارد و اگر قرار باش��د وظایف 
دیگر دستگاه های اجرایی را نیز بر عهده بگیرد، از مسئولیت 
و وظیفه خود فاصله خواهد گرفت.وی ب��ا بیان اینکه اداراتی 
مانند اداره کل نوس��ازی و تجهیز مدارس، مخابرات و نیروی 
انتظامی همکاری الزم را با این شهر جدید نداشته اند، تصریح 
کرد: در شرایطی که ش��هر جدید مجلسی به 18 مدرسه نیاز 
دارد، شرکت عمران از منابع داخلی خود، اعتبار مورد نیاز برای 

ساخت دو مدرسه را اختصاص داده است. 

پیشرفت 60 درصدي عملیات 
عمراني سازه  آکواريوم ناژوان

     مدیر طرح س��اماندهي ن��اژوان از پیش��رفت 60 درصدي 
عملیات عمراني س��ازه آکواری��وم ناژوان خب��ر داد.غالمرضا 
س��اکتي با اعالم ای��ن مطل��ب اظهار داش��ت: پروژه س��ازه 
آکواریوم ناژوان به مس��احت ۳ هزار و ۵00 مترمربع در حال 
احداث مي باش��د که تاکنون 60 درصد پیش��رفت فیزیکي 
داش��ته اس��ت. وي اذعان داش��ت: آکواریوم ناژوان در کنار 
مجموعه هاي دیگر ناژوان احداث مي ش��ود ک��ه از آکواریوم 
 ۵ ال��ي 10 متري تش��کیل ش��ده و ان��واع ماهی��ان و آبزیان 
آب هاي ش��ور و ش��یرین دنیا در آن اس��تفاده مي شود تا در 
معرض دید افراد قرار گی��رد. مدیر طرح س��اماندهي ناژوان 
 با اش��اره به طرح هاي گردش��گري این منطقه تصریح کرد: 
طرح هاي تاکس��یدرمي، آکواریوم و باغ خزندگان به منظور 
جذب گردش��گر در منطقه ناژوان در کن��ار یکدیگر در حال 
احداث مي باشند تا گردشگران به محض ورود به این منطقه 
بتوانند به راحتي یک روز را در این منطقه سپري نمایند و از 

فضاهاي آماده شده نهایت استفاده را نموده و لذت ببرند.

آغاز نخستین دوره آموزش روسای 
خانه های داوطلب هالل احمر 

 نخس��تین دوره کارگاه ه��ای آم��وزش تخصص��ی روس��ای
 خانه های داوطلب جمعیت هالل احمر 11 اس��تان کش��ور در 
اصفهان آغاز ش��د. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان اظهار کرد: جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان میزبان 
روسای خانه های داوطلب استان های تهران، خراسانهای شمالی، 
رضوی و جنوبی، سمنان، قم، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، 

کرمانشاه مرکزی و همچنین جزیره کیش است.
وی افزود: 4۵0 نفر از برادران روس��ای خانه ه��ای داوطلبان این 

استان ها در نخستین دوره آموزش تخصصی حضور دارند.

گشتی در اخبار
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مصرف زیاد نوشابه های رژیمی، مضر است
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصرف زیاد نوشابه هایی که با عنوان 

رژیمی )Diet( در بازار بفروش می رسد برای سالمت انسان مضر است.
 دکتر جهانبین حسن خانی افزود: برخی از مردم بر اساس یک باور نادرست تصور می کنند که 

نوشابه های رژیمی برای سالمتی مفید است و به وفور از آن استفاده می کنند.
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بی مديريتی ها تیشه به ريشه 
حیات اصفهان زده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی گفت: مدیریت ها در حوزه منابع آبی، 
خاکی و هوایی اصفهان نا درس��ت بوده و این موضوع 
تیشه به ریش��ه حیات و زندگی در اصفهان زده است.

سکینه عمرانی با اشاره به اینکه مدیریت منابع آبی، 
خاکی و هوایی در کش��ور و به ویژه در استان اصفهان 
مناسب نبوده است، اظهار کرد: این موضوع مشکالت 
بسیاری را برای اصفهان به عنوان مهد فرهنگ، تمدن 
و ارزش های اس��المی ایجاد کرده اس��ت.وی با بیان 
اینکه بی رویه مصرف کردن منابع آبی توسط صنایع 
و توسعه بی رویه مباحث کشاورزی در سراسر کشور 
و به ویژه استان اصفهان سبب ایجاد مشکالت زیست 
محیطی شده است، اضافه کرد: گس��ترش صنایع از 
سویی سبب مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر سبب 
ایجاد آلودگی های جوی می ش��ود.عضو کمیس��یون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه محیط زیست اعالم می کند که یک 
صنعت آالینده نیست، اما تجمیع صنایع سبب ایجاد 
آالینده های زیست محیطی می شود، تصریح کرد: در 
حال حاضر بیش از حد از ظرفیت آبی، خاکی و هوایی 
استان استفاده می شود.وی با اشاره به اینکه در صورتی 
که این وضعیت ادامه پیدا کند، در حوزه های مختلف 
با مشکل مواجه می شویم، ادامه داد: در صورت ادامه 
یافتن رون��د بهره برداری های بی روی��ه از منابع آبی و 
بهره برداری های خارج از ظرفیت اس��تان در آینده با 

بحران بیابان زایی مواجه می شویم.

 زاينده رود رگ حیات
 ايران است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: زاینده رود، 
رگ حیات ایران بوده و خشکی این رودخانه بر کل 
کشور تأثیر می گذارد. محمدرضا فالح اظهار کرد: 
زاینده رود تنها متعلق به اصفهان نیس��ت و متعلق 
به کل ایران ب��وده و برای احیای زاین��ده رود تمام 
مسئوالن کشور باید گام برداشته و برای احیای آن 
اهتمام کنند.وی با اعتقاد بر اینکه وقتی زاینده رود 
خشکیده است نباید بگوییم که رگ حیات اصفهان 
خشکیده چرا که در واقع رگ حیات ایران خشکیده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: تمام مس��ئوالن باید برای 
احیای زاینده رود تالش کنند و اگر اصفهان به عنوان 
نصف جهان مطرح می شود یکی از ارکان این نصف 

جهان بودن زاینده رود است.

 

قائم مقام معاون بهداش��تی وزارت از برگزاری جشن پایان 
محرومیت در روس��تاها با س��اخت و راه اندازی 19۵۵ خانه 

بهداشت روستاهایی تا 22 بهمن ماه امسال خبر داد.
دکتر ناصر کالنتری ضمن اش��اره به فرسودگی بافت اغلب 
خانه های بهداشت روستایی و اقدامات در دست انجام جهت 
بهبود اس��تانداردهای این حوزه در قالب اجرای طرح تحول 
نظام سالمت گفت: امسال با ساخت و راه اندازی 19۵۵ خانه 

بهداشت در روستاهایی که یا خانه بهداشت نداشته اند یا بیش 
از 2۵ تا ۳0 س��ال از عمر آن خانه بهداشت می گذرد، جشن 

پایان محرومیت در روستاها را برگزار می کنیم.
وی در این باره افزود: با توجه به گزارش های رسیده به احتمال 
زیاد می توانیم بیش از 90 درصد این خانه های بهداشت را تا 

22 بهمن افتتاح و راه اندازی کنیم.
کالنتری با اشاره به کمبودهایی در زمینه خانه های بهداشت 

در حاش��یه  ش��هرها  افزود: روس��تاها اکنون تحت پوشش 
خانه های بهداشت هستند )تمام شهرهای زیر 20 هزار نفر(. 
اما پوشش شبکه در شهرهای 20 تا ۵0 هزار نفر یا وجود ندارد 
یا کامل نیست. بر همین اساس در سال 9۳ تالش می کنیم 
که شبکه  را از طریق خرید راهبردی خدمات به این شهرها 

وارد کنیم.
وی با اش��اره به اولویت وزارت بهداش��ت برای ارایه خدمات 
بهداشتی به حاشیه شهرها ادامه داد: در حاشیه شهرها نیز 
خانه بهداشت یا وجود ندارد یا بسیار کم است. بر همین اساس 
بهبود استاندارد مراکز بهداش��تی و خانه های بهداشت را در 
این مناطق در نظر داریم. به ای��ن ترتیب در نقاطی که خانه 
بهداشت ندارند، اقدام به ساخت می کنیم. در این مناطق نیز 
خدمات مربوطه از طریق برونسپاری و خرید راهبردی خدمت 

ارایه خواهد شد.
قائم مق��ام معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت گف��ت: دولت 
به هیچ عنوان س��اختار خ��ود را افزایش نخواه��د داد و در 
 تم��ام ای��ن مناط��ق تالش م��ان آن اس��ت ک��ه از طریق
  برون س��پاری و خرید راهبردی خدمات را به دس��ت مردم

 برسانیم.
وی همچنین گفت: در مورد ش��هرها نی��ز تالش مان بر آن 
است که واحدهای موجود را بهبود اس��تاندارد داده و فعال 
کنیم. به همی��ن منظور طرحی ب��ه نام پویا س��ازی مراکز 
 بهداشتی درمانی شهری در دس��تور کار معاونت بهداشت

 است.

 عضو کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه گفت: 
وایبر و اینستاگرام فیلتر نمی شوند بلکه محتوای آن ها 

پاالیش خواهد شد.
رمضانعلی س��بحانی فر اظه��ار کرد: بح��ث فیلترینگ 
ش��بکه های اجتماعی نظیر وایبر و اینس��تاگرام مطرح 
نبوده و در کمیته فیلترینگ هم مطرح نشده است، اگر 
هم بحثی در این خصوص باش��د مرب��وط به فیلترینگ 
هوشمند اس��ت.وی گفت: تنها به دنبال پایش محتوای 
وایبر و اینس��تاگرام هستیم.عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس در ادام��ه درباره یک طرف��ه بودن متن 
قرارداد برخی ش��رکت های واردکننده خودرو و موضع 
مجلس در مقابله با آن گفت: اگر موارد مذکور حاد باشد 
مجلس شورای اسالمی بالفاصله وارد عمل شده و جلوی 

این گون��ه قراردادها را می گیرد.نماینده مردم س��بزوار 
در مجلس ادام��ه داد: طبعا در بح��ث قراردادها و تولید 
خودرو باید دو مقوله مهم دیده شود اول اینکه اگر تولید 
مدنظر اس��ت مصرف کننده هم باید مدنظر قرار گیرد و 

اگر خودرویی وارد می شود در کنار واردکننده، مصرف 
کننده آن هم دیده شود.

وی اف��زود: وقتی کاالی��ی را وارد می کنی��م باید منافع 
مصرف کننده از قبیل کیفیت کاال، قیمت و پش��تیبانی 

آن کاال که حایز اهمیت است دیده شود.
س��بحانی فر ادام��ه داد: متاس��فانه بعض��ا کاالیی وارد 
کشور می شود که پش��تیبانی و ضمانت آن دیده نشده 
اس��ت از این رو س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان باید نظارت خود را اعمال کند و عالوه بر 
سازمان حمایت، سازمان ها و دستگاه های حمایتی هم 
این قبیل واردات را زیرذره بین قرار بدهند چرا که اگر به 
این بخش توجه نش��ود هم به لحاظ مصرف کننده وهم 

منابع ملی کشور دچار زیان می شویم.

با ساخت 1955 خانه بهداشت روستايی

وايبر و ايسنتاگرام فیلتر نمی شوند

جشن پایان محرومیت در روستاها؛ 22 بهمن ماه

ناسا اخطار می دهد 

گرمای بی سابقه و خشکسالی زمین را تهديد می کند 

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از نويد برهاني؛

ايران از نظر علمي در رتبه 16 دنیا قرار دارد

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

همکاری سپاه و وزارت اطالعات با ناجا  در پرونده اسیدپاشی  

مديرکل ثبت احوال استان 

آمار طالق در  استان چهار به يک است

چند سالی است که خشکس��الی و تبعات آن روی زشتش 
را به ما نشان داده است اما خوب اس��ت بدانیم که این یک 
مشکل جهانی اس��ت گرما و خشکس��الی بیش از آن که به 
عملکرد بد ما انسان ها ربط داشته باشد به تغییرات کیهانی 
بستگی دارد اما عملکرد انسان در ایجاد گازهای گلخانه ای 
و عواملی که باعث گرمایش زمین می ش��ود هم موثرند به 
تازگی آژانس فضانوردی آمریکا )ناسا( اعالم کرد ه که پیش 
بینی می شود تابستان آینده، کره زمین شاهد گرمای بسیار 

شدید خواهد بود.
به گزارش ریا نیووستی، ناس��ا در پیش بینی خود، به نتایج 
هواشناسی ها از سال 1880 تا کنون و شکست رکود گرمای 
ه��وا در س��ال های 199۵، 199۷، 1998، 200۵ و 2010 
استناد کرده است.شایان ذکر اس��ت که سپتامبر گذشته، 
میانگی��ن دمای هوا به 1۵.۷ درجه س��انتیگراد رس��ید که 
رکوردی در 1۳۵ سال گذشته به شمار می آید. اما میانگین 
دمای هوای کره زمین در 9 ماه گذش��ته، ب��ه 14.۷ درجه 

سانتی گراد رسید.کارشناسان ناس��ا می گویند که تابستان 
گذشته گرم ترین تابس��تان از س��ال 1998 تا کنون بود و 
تابستان آینده، شاهد موج گرمایی شدیدتر خواهد بود که 
 باعث خشکسالی ش��دید در برخی مناطق زمین و گرمای

 بی سابقه خواهد شد.پیش از این د انشمندان آلمانی اعالم 
کرده بودند س��ال 2014 میالدی گرم ترین و خشک ترین 
سال در تاریخ خواهد بود.دانش��مندان هواشناسی دانشگاه 
گیسن در آلمان گفته بودندبه احتمال ۷۵ درصد تابستان 
سال 2014 گرم ترین تابس��تان در طول تاریخ خواهد بود. 
همچنین امسال آتش سوزی های بسیار و خشکسالی وسیعی 
 در سراس��ر کره زمین رخ خواهد داد. حاال دانشمندان ناسا 
می گویند که سال آینده 201۵ از امسال هم گرم تر خواهد 
 El( بود.به گفت��ه محققان، احتم��ال وقوع پدی��ده ال نینو
Niño( در سال 201۵ هم مانند 2014 بسیار زیاد خواهد 
 بود و در نتیجه این پدیده س��یل های زیادی در کشورهای 
پرو و اکوادور رخ خواهد داد و کشورهای اندونزی و استرالیا 

نیز با هجوم هوای خشک مواجه خواهند شد.
پدی��ده ال نین��و زمانی اتف��اق می افت��د که آب ه��ای گرم 
مدفون شده در اقیانوس آرام تا س��طح اقیانوس باال بیایند 
و در طول خط اس��توا به س��مت آمریکا پخش ش��وند. در 
اثر این روی��داد، در نواحی اط��راف پرو و اک��وادور به مدت 
9 ماه یا بیش��تر ب��اران خواه��د بارید و این مناطق ش��اهد 
س��یالب خواهند بود و دی س��وی دیگر، یعنی اندونزی و 
 استرالیا خشکس��الی و آتش س��وزی در صدر اخبار خواهد

 نشست.

شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت هاي علمي کشور اظهار 
داشت: از نظر علمي ایران در رتبه شانزدهم دنیا قرار دارد که 

این ظرفیت علمي کشور را نشان مي دهد.
ش��هردار اصفهان طي مراس��مي از نوید برهان��ي قهرمان 

مسابقات جهاني بازي هاي الکترونیک تجلیل کرد. 
دکترسید مرتضي سقائیان نژاد در این مراسم اظهار داشت: 
در صورتي که قوه عقالني و فرص��ت ها را به کار ببریم نقاط 
تهدید به فرصت تبدیل مي شود اما متاسفانه برخي مواقع 
غفلت مي کنی��م. وي اف��زود: امروزه وقتي به ش��اخه هاي 
 ورزشي نگاه مي کنیم، مي بینیم در جنبه هاي سخت افزاري 
حرکت هاي خوبي ش��ده ک��ه در عین حال ن��رم افزاري و 
فکري نیز در آن بوده است. ش��هرداراصفهان تصریح کرد: 
به طور مثال در ورزش کش��تي شاید حرکت سخت افزاري 
 باش��د اما در عین حال فک��ر و ذکاوت در آن دخیل اس��ت.

  دکترس��قائیان نژاد خاطرنش��ان کرد: البت��ه در خصوص 
مدال هاي بین المللي رش��ته هاي متعددي وجود دارد که 

خفته است که به مرور باید به آن پرداخته شود چرا که دوره 
عوض شده است. وي اظهار داش��ت: المپیک با رشته هاي 
محدوده از یونان ش��روع ش��د اما اکنون به قدري گسترش 
 یافته اس��ت که به س��مت بحث هاي فک��ري و روز حرکت

 مي کند. شهردار اصفهان ادامه داد: آي.تي و رایانه بحث هایي 
است که در هر خانواده ابعاد متخلف خود را پیدا کرده است 

که این مهم مي تواند در روند نخبه پروري مهم باشد.

  معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور با اش��اره به فعالیت های 
پلیس آگاهی ناجا برای به نتیجه رس��اندن پرونده اسیدپاشی در 
اصفهان گف��ت: در این راس��تا نیروهای س��پاه و وزارت اطالعات 
نیز با نیروی انتظامی همکاری می کنند.، حس��ین ذوالفقاری به 
گستردگی فعالیت مأموران آگاهی ناجا در راستای یافتن متهم این 
پرونده اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس براساس تمام فرضیه های 
مطرح شده مجبور به گستردن چتر بررسی ها شد و کارهای فنی 
صورت گرفته برای کشف جرم در این پرونده کم سابقه است.وی 
با اشاره به اینکه هر هفته جلسه ای برای رصد اقدامات انجام شده 
در معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور برگزار می شود، تصریح 
کرد: هم اکنون چتر گسترده بررسی افراد در اصفهان در حال جمع 
شدن است تا بتوانیم مظنونین اصلی قضیه را از میان تمام فرضیه 

های پیش بینی شده، جمع کرده و به نتیجه برسیم، که در صورت 
دستیابی به نتیجه قطعی به س��رعت به اطالع مردم می رسانیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با تأکید بر اینکه کشف جرم 
موضوعی تخصصی و فنی است گفت: برخی مواقع در روند کشف 
جرم، ما با یک تلفن و یا خبری کوچک توانسته ایم به نتیجه برسیم 
 و گاهی اوقات نیز فعالیت های گسترده ای برای کشف جرم انجام

 می دهیم و کمی زمان بر می ش��ود؛ در هر صورت فکر می کنیم 
فضای اولیه ای که در خصوص اسیدپاشی در اصفهان صورت گرفت 
و مخصوصا بحث های رسانه ای پیرامون آن، موجب شد تا کار کشف 
جرم را با مشکل مواجه کند، بنابراین تأکید داریم تا نتیجه قطعی که 
به صورت مستند به مردم ارائه می دهیم از گمانه زنی ها و احتماالت 

در رسانه ها خودداری شود.

با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان دپوی 
هفت هزار قلم اقالم آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاسد شده 
به همراه بیش از هزار لیبل تقلبی در شهر اصفهان کشف و 
یک نفر در این رابطه دس��تگیر شد. سرهنگ اکبر عاصمی، 
رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اظهار داشت: در 
پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در شهر اصفهان اقدام 
به خرید و فروش و نگهداری لوازم آرایشی و بهداشتی فاسد 
ش��ده و قاچاق می کند، موضوع به صورت ویژه در دس��تور 
 کار ماموران اداره نظارت بر اماک��ن عمومی این پلیس قرار 

گرفت.وی اف��زود: پس از انجام تحقیقات میدانی و کس��ب 
اطمینان از درستی خبر، ماموران با هماهنگی مقام قضائی 
از انبار مذکور بازرس��ی به عمل آوردند.این مقام مس��ئول 
عنوان داشت: در این عملیات هفت هزار قلم اقالم بهداشتی 
و آرایشی قاچاق و فاسد ش��ده به همراه   تعداد هزار و 18۳ 
 لیبل تقلبی کشف شد.سرهنگ عاصمی از کشف 222 پک

 بازی های رایانه ای غیر مجاز از انبار مذکور خبر داد و گفت: 
در این زمینه متهم دس��تگیر و به همراه پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

     مدی��رکل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفهان به تش��کیل 
ش��ورای راهب��ردی جمعی��ت در اس��تان اصفه��ان 
توس��ط اس��تاندار اش��اره ک��رد و بی��ان داش��ت: ای��ن 
ش��ورا به ص��ورت پایلوت در اس��تان اصفهان و براس��اس 
 سیاس��ت ه��ای 14گان��ه مق��ام معظ��م رهب��ری عمل

 می کند.تورج حاجی رحیمیان با بیان این که آمار طالق 
در کشور و همچنین اس��تان اصفهان نگران کننده است، 
اظهار کرد: درست اس��ت که نباید س��یاه نمایی کرد ولی 
 اگر برای این کاهش آمار چاره ای اندیشیده نشود، بحران

 می ش��ود. وی با بیان ای��ن که نرخ افزای��ش جمعیت نیز 
مناسب نیست، گفت: این موضوع نیاز به توجه خاص و رفع 
موانع موجود برای افزایش جمعیت دارد. حاجی رحیمیان 
با بیان این که متاسفانه آمار طالق در برخی از کالنشهرها 
سه به یک شده است، گفت: این درحالیست که آمار طالق 
در کالنش��هر اصفهان نیز چهار به یک است؛ یعنی از هر 4 
ازدواج، یک مورد به طالق می انجامد. وی افزود: در هفت 

ماهه اول سال جاری کاهش 14 درصدی ازدواج و افزایش 
8 درصدی طالق در اس��تان اصفهان گزارش ش��ده است. 
به گفته حاجی رحیمیان، اس��تان اصفهان رتبه شانزدهم 
کشور را در معضل طالق به خود اختصاص داده است. وی از 
افزایش 4.2 درصدی نرخ والدت در کشور خبر داد و گفت: 
 این آمار در استان اصفهان با افزایش 4.۳ درصدی مواجه 

شده است.

با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی استان

کشف دپوی 7 هزار ماده آرايشی و بهداشتی قاچاق 



يادداشت

ارتقاء سيستم شارژ ديناميک 
کوره های قوس الکتريکی فوالد

با به کارگیری سیستم شارژ دینامیک در سیستم اتوماسیون 
سطح 2 جدید کوره های قوس الکتریکی 1 تا 6  فوالد مبارکه 
اصفهان،عالوه بر باال رفتن دقت در مصرف و کاهش چشمگیر 
مصرف مواد اولیه و انرژي و جرم نسوز، شرایط مناسبي براي 

افزایش ظرفیت تولید در این کوره ها فراهم شد.
کارش��ناس فرآیند فوالدس��ازي و ریخته گري مداوم بابیان 
مطلب ف��وق در خص��وص این سیس��تم گفت:در سیس��تم 
اتوماسیون سطح 2 جدید کوره هاي قوس الکتریکي،  امکان 
کنترل اتوماتیک شارژ مواد ورودی، تنظیمات برقی و تزریق 
اکس��یژن و  گرافیت به کوره قوس وجود دارد. به دلیل تغییر 
در ترکیب شیمیایی مواد ورودی و سایر پارامترهای کوره در 
زمان های مختلف، این کنترل ها باید پویا یا دینامیک باش��د. 
در کنترل دینامیک، سرعت شارژ مواد ورودی به کوره قوس، 
ش��امل: آهن اس��فنجی، آهک و دولومیت به صورت پیوسته 
با تغییر پارامترهای مش��خصه مواد مذکور، تنظیم می شود. 
حرکت مواد اولیه ورودی از روی نوار نقاله ردیابی شده و آنالیز 
شیمیایی حمام مذاب و سرباره درون کوره پیش بینی می گردد 
و برای دستیابی به ترکیب شیمیایی مناسب، میزان و سرعت 
شارژ مواد سرباره ساز )آهک و دولومیت( که باید به کوره شارژ 

شود، محاسبه و اعمال می گردد. 

اخذ ماليات از اصناف اصفهان قانونی 
انجام نمی شود

یک عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان گفت: مالیات های 
اخذشده از اصناف مطابق موازین قانونی انجام نمی شود.

مهدی اصولی با انتقاد از روش های نادرس��ت اخذ مالیات در 
استان اظهار کرد: اخذ مالیات های ارزش افزوده و درآمد ساالنه 
مطابق قوانین ص��ورت نگرفته و اداره دارایی فقط بر اس��اس 

سلیقه بازرسان خود رفتار می کند.
وی افزود: طبق قانون پرداخت کنندگان مالیات ارزش افزوده 
در سه دسته الف یعنی شرکت های تولیدی و خدماتی، دسته 
ب- عمده فروشان و طالفروشان و .. باید اخذ شود و دسته ج 

یعنی خرده فروشان از پرداخت آن مستثنی شده اند.
 این عضو هیئت رئیس��ه اتاق اصن��اف اصفه��ان تأکید کرد: 
متأسفانه اداره مالیات استان به این بند قانونی توجهی نکرده و 

از خرده فروشان نیز این نوع مالیات را اخذ کرده است.
 اصولی گفت: هر نوعی مالیاتی باید بر اس��اس فاکتور و دفاتر 
فروش محاس��به ش��ود، اما در این مورد هم اداره یادشده بر 

اساس محاسبات سلیقه ای خود از اصناف مالیات می گیرد.

کمک ۵۰ ميليارد تومانی به 
توليدکنندگان صنايع دستی کشور

معاون صنایع دستی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری کش��ور گفت: در س��ال گذش��ته ۵۰ میلیارد 
تومان ب��ه تولیدکنن��دگان صنایع دس��تی و بازرگانان کمک 
ش��ده و توانس��تیم در چند نقطه دنیا، فروش صنایع دس��تی 
را به صورت فروش��گاهی داشته باش��یم.بهمن نامور مطلق با 
اش��اره به حمایت دول��ت از هنرمندان صنایع دس��تی اظهار 
کرد: اکنون در نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی حضور 
داریم البته این حضور در حد مطلوب نیس��ت و در این زمینه 
مشکالت اعتباری داریم.معاون صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور تصریح کرد: 
اکنون نزدیک به 4۰۰ هزار نفر هنرمند ثبت ش��ده در کشور 
داریم که سعی بر آن است که به صورت عادالنه حضور آن ها را 
در نمایشگاه های داخلی و بین المللی داشته باشیم.وی بیان 
کرد: عالوه بر آن ما می خواهیم به س��مت یک حضور تازه در 
نمایشگاه حرکت کنیم و نمی خواهیم که هنرمند بفرستیم و 
می خواهیم بازرگان بفرستیم تا بتواند برای فروش آثار اقدام 
کند که اگر تشکل های بازرگانی حرفه ای در این حوزه تأسیس 
شوند، می تواند برای هنرمندان سودآوری داشته باشد که به 
سمت تخصصی کردن حمایت ها پیش می رویم.نامور مطلق 
با اشاره به حمایت کالی دولت به هنرمندان و تولیدکنندگان 
صنایع دستی خاطرنشان کرد: در س��ال گذشته ۵۰ میلیارد 
تومان به تولیدکنندگان صنایع دستی و بازرگانان کمک شده 
و توانستیم در چند نقطه دنیا، فروش صنایع دستی را به صورت 

فروشگاهی داشته باشیم.

قراردادهای فروش خودروسازان 
اصالح شده است

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:  قراردادهای فروش 
ش��رکت های خودروساز بر اس��اس الزامات ش��ورای رقابت، 

اصالح شده است.
هاش��م یکه زارع  در پاس��خ به این ک��ه اخیراً مدی��رکل دفتر 
صنایع فلزی و معدنی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان انتقاداتی را به عملکرد خودروسازان وارد کرده 
است، آیا قراردادهای فروش خودروسازان اصالح شده است؟ 
اظهار کرد: قراردادهای فروش خودروسازان اصالح و بر اساس 
موارد مدنظر اعالمی از سوی شورای رقابت، تنظیم شده است.

وی بابیان این که یکی از انتقادات یکی از مس��ئوالن سازمان 
حمایت، دیده نشدن قراردادهای فروش هنگام خرید اینترنتی 
است، خاطرنشان کرد: این انتقاد وارد بوده و به همین دلیل از 
مسئوالن مربوطه خواسته اند تا با اصالح زیرساختارهای فنی، 
مصرف کنندگان هنگام خرید اینترنتی ب��ه متن قرارداد نیز 

دسترسی پیداکرده و به طور کامل آن را مطالعه کند.
مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: بس��یاری از 
انتقادات وارده از س��وی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و معدنی 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درست 
بود البت��ه برخی از م��وارد مصرف ش��ده از س��وی وی مانند 
 متن قراردادها قباًل اصالح ش��ده و مابقی نی��ز اصالح خواهد 

شد.
وی اف��زود: به عنوان مثال، این مس��ئول س��ازمان حمایت به 
تحویل اجباری یک خودرو به جای خودرو خریداری ش��ده به 
مشتریان انتقاد داش��ت که ما نیز با این موضوع مخالفیم و در 

ایران خودرو این اتفاق نمی افتد.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد 
بهارستان:

دور برگردان در قيمت زمين های 
مسکن مهر به نرخ سال 9۰ 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: 
با توجه به درخواس��ت های مکرر مردم بهارستان در 
خصوص قیمت مسکن های مهر ایجادشده در این شهر 
قیمت زمین های مسکن مهر بهارستان به نرخ سال 9۰ 
برگردانده می شود.حسن روان فر درباره برخی شکایات 
مردم بهارستان در خصوص نحوه واگذاری مسکن مهر 
این شهر اظهار داشت: عموم متقاضیان مسکن مهرشهر 
جدید بهارستان درباره نحوه قیمت گذاری زمین های 

این واحدها شاکی هستند.
وی بابیان اینکه متقاضیان مس��کن مهر بهارس��تان 
خواس��تار برگرداندن قیم��ت زمین ای��ن واحدها ی 
مسکونی به نرخ سال 9۰هستند، ادامه داد: بر این اساس 
و با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان این موضوع 
در شورای مسکن اس��تان مطرح و به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان بابیان 
اینکه نحوه برگرداندن قیمت زمین های مس��کن مهر 
فعال به قیمت سال 9۰ با استفاده از کارهای کارشناسی 
انجام شده است، اظهار داشت: بر این اساس تاکنون این 
طرح از شورای مسکن استان اصفهان و هیئت مدیره 
شرکت عمران بهارستان تأییدیه الزم را دریافت کرده 
است.وی با اشاره به اینکه بر اساس تقاضای متقاضیان 
مسکن مهر بهارس��تان قیمت  زمین های مسکن مهر 
بهارستان به سال 9۰ برگردانده می ش��ود، ادامه داد: 
این مصوبه در حال حاضر نیاز به تائید مجمع شرکت 
مسکن مهر تهران دارد.روان فر بابیان اینکه متقاضیان 
مس��کن مهر ب��رای تحویل خانه های خ��ود باید پول 
زمین و هزینه س��اخت را پرداخت نمایند، ادامه داد: 
در ح��ال حاضر در برخی از قس��مت های ای��ن پروژه 
 ایجاد امکاناتی خارج از تعهدات ش��رکت عمران ارائه 

می گردد.
 بر این اس��اس هر یک از متقاضیان که تمایل به نصب 
امکاناتی چون سیس��تم حرارت مرکزی، آسانس��ور و 
دیگر امکانات را داش��ته باش��ند می توانند با پرداخت 
هزینه ه��ای موردنیاز از این امکانات بهره مند ش��وند.

وی بابیان اینکه تاکنون مسکن مهر بهارستان تحویل 
متقاضیان نشده است، افزود: بر اساس قول انبوه سازان 
تا پایان سال جاری سه هزار و ۵۰۰ واحد از پنج هزار و 
 2۵2 واحد مسکن مهر بهارستان به متقاضیان تحویل 

می گردد.

اخبار کوتاه

4
سياست بانك مركزي، ارائه يكسان خدمات است

 ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزي در پاس��خ به س��ؤالي پیرامون فضاي بانکداري 
در شهرستان ها و به ویژه اصفهان گفت: سیاس��ت بانک مرکزي، ارائه یکسان خدمات و 
جلوگیری از تمرکز اقتصاد در یک نقطه اس��ت؛ لذا با بردن توس��عه به تمام نقاط کشور،  
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توقف کامل پرداخت وام ۵ میلیونی ازدواج و تبدیل آن 
به 3 میلیون تومان با اطالعیه بانک مرکزی در س��امانه 
وام ازدواج و بازگش��ت بانک مرکزی به مصوبه پیش از 
س��ال 9۰ در حالی کلید خورد که پرداخ��ت دوباره وام 

۵ میلیونی نیازمند تصمیم گیری دوباره بانکی ها است.
بانک مرکزی در حالی در سامانه وام ازدواج، تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج برای هر یک از زوجی��ن را مبلغ 
3۰ میلیون ریال اعالم کرده اس��ت که چند هفته پیش 
مدیرکل اعتبارات بانک مرک��زی، اولویت پرداخت را با 
 وام 3 میلیون تومانی و ن��ه ۵ میلیون تومانی اعالم کرده 

بود.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پیش ازای��ن تصمی��م بانک 
مرکزی، بر اساس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در سال 
9۰ بانک ها ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط وام ۵ میلیون 
تومانی می پرداختند، اما با مش��کالت ایجادش��ده برای 
پرداخت وام ازدواج و افزایش تعداد افراد در صف دریافت 
 تس��هیالت ازدواج، این وام به 3 میلی��ون تومان کاهش 

یافت.
اخیراً نیز بانک مرکزی به صراحت در س��امانه وام ازدواج 
اعالم کرده اس��ت که بانک ها فقط وام 3 میلیون تومانی 
می پردازند و دیگر خبری از وام ۵ میلیونی نیست و این 

به معنای عقبگرد بانک مرک��زی به پیش از ابالغ مصوبه 
سال 9۰ است. 

س��ال گذش��ته در مقطعی پرداخت وام ازدواج توسط 
بانک ها متوقف ش��ده بود که با تمهیداتی از سوی بانک 
مرکزی و نظام بانکی دوباره از س��ر گرفته شد که یکی 
از این تصمیمات کاهش می��زان وام ازدواج از ۵ میلیون 

تومان به 3 میلیون تومان بود.
البته مدت زمانی پ��س از اجرایی ش��دن تمهیدات وام 
ازدواج ۵ میلی��ون تومان ب��ود، اما این می��زان در حال 
حاضر به 3 میلیون به صورت کامل کاهش یافته اس��ت.

از س��وی دیگر هم اکنون بانک ها برای تس��ریع در امور 
مربوط به متقاضیان تسهیالت ازدواج و پرداخت و یا عدم 
 پرداخت وام ۵ میلیون تومان��ی خود باید تصمیم گیری 

کنند.
میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت که اگر بانک ها مازاد منابع قرض الحس��نه 
دارند می توانند تس��هیالت ۵ میلیون تومانی پرداخت 
کنند. این در حالی است که بر اساس دستور این بانک بر 
روی سامانه دیگر هیچ بانکی وام ۵ میلیونی نمی پردازد 
و بررس��ی های میدانی خبرنگار مهر نیز حکایت از این 

موضوع دارد. 

کل تسهیالت پرداختی ازدواج طی 7 ماه اول سال های 
گذش��ته 4۵۰ تا ۵۰۰ ه��زار فقره بوده ک��ه این رقم در 
هفت ماه��ه ابتدای س��ال جاری ب��ه 73۰ ه��زار فقره 
افزایش یافته اس��ت. در ح��ال حاضر 16 بان��ک دولتی 
و خصوص��ی و قرض الحس��نه در لیس��ت بانک ه��ای 

پرداخت کننده تسهیالت وام ازدواج قرار دارند.
بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که متقاضیانی که باید 
برای دریافت تس��هیالت به شعب بانک ها مراجعه کنند 

درصورتی ک��ه دو ماه بعد 
از زمان مق��رر اقدامی در 
این زمین��ه انجام ندهند، 
خودبه خ��ود ن��ام آن ها از 
سامانه تسهیالت ازدواج 

حذف می شود.
توقف مقطعی پرداخت وام 
ازدواج حتی وزیر اقتصاد 
را ب��ه مجلس کش��اند و 
وی به ج��ای رئی��س کل 
بانک مرکزی پاسخگوی 
نماین��دگان مجل��س در 
این زمینه ش��د، پس ازآن 
بود که طیب نیا و سیف با 
تمهیداتی دستور پرداخت 
دوباره وام ازدواج را از سر 

گرفتند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیراً 8 پیش��نهاد برای 
پرداخ��ت وام ازدواج را مطرح کرده اس��ت: اولویت قرار 
دادن پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج نسبت به 
سایر تسهیالت قرض الحسنه، اختصاص بخشی از سایر 
انواع منابع بانکی به تسهیالت قرض الحسنه، استفاده از 
وجوه اداره شده در بودجه سال آتی و استفاده صحیح و 

تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود.
همچنی��ن اس��تفاده از مناب��ع بازگش��تی تس��هیالت 
قرض الحسنه، استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی 
قرض الحس��نه پس انداز، اس��تفاده از مناب��ع حاصله از 
ذخیره قانونی حس��اب قرض الحس��نه جاری و بررسی 
راه های اس��تفاده قانونمن��د و بهین��ه از منابع صندوق 
 توسعه ملی در تأمین مالی ازدواج از دیگر این راهکارها

 است.

عقبگرد بانک مرکزی به سال 9۰؛

بانک ها: فقط وام 3 ميليونی می دهيم

توقف كامل پرداخت وام ازدواج 5 ميليونی

 با مشکالت 
ايجادشده برای 

پرداخت وام 
ازدواج و افزايش 

تعداد افراد در صف 
دريافت تسهيالت 
ازدواج، اين وام به 

3 ميليون تومان 
 کاهش 

يافت

دستور ويژه نعمت زاده 
برای توليد چادرمشکی

ميلياردری که 
خوشحال نيست

عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به دستور ویژه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت برای تولید چادر مشکی در داخل کشور، گفت: ساالنه 1۵۰ میلیون 
دالر ارز بابت واردات هزینه می ش��ود تا 7۰ میلیون متر چادر مشکی وارد 
کشور شود.علیرضا حائری با تشریح جزئیات برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای تولید داخلی چادرمشکی گفت: ایران بزرگ ترین مصرف کننده 
چادر مش��کی در دنیا به ش��مار می رود که حدود 7۰ میلیون متر در سال 
مصرف دارد و برای تأمین نیاز، نزدیک به 1۵۰ میلیون دالر هزینه می شود.

عضو انجمن صنایع نساجی ایران افزود: علی رغم ارزبری این کاال در کشور، 
۵۰ سال است که ایران رتبه نخس��ت مصرف چادرمشکی در دنیا را دارد و 
متأسفانه هیچ گاه مسئوالن در وزارت صنعت، این عزم و اراده را نداشته اند که 

تقاضای بازار را از طریق کارخانه ها داخلی تأمین کنند .

جک ما )Jack Ma(، مدیر ش��رکت چینی علی بابا )Alibaba( که پس 
از عرضه سهام این شرکت در بازار سهام آمریکا به ثروتمندترین فرد چین 
تبدیل شده در مصاحبه ای با شبکه سی ان بی سی )CNBC( به سختی های 
ثروتمند بودن اشاره کرده است. آقای جک ما گفته که ثروتمند شدن برای 
او همراه باشهرت و مسئولیت زیاد بوده و به همین خاطر او سختی زیادی 
را متحمل شده است. به اعتقاد بنیانگذار وب سایت عمده فروشی علی بابا، 
هنگامی که شما بسیار ثروتمند می ش��وید انتظارات دیگران از شما تغییر 
می کند او همچنین احساس می کند بسیاری از افراد به خاطر ثروتش با او 
معاشرت می کنند.ثروت آقای جک ما اکنون به 19.۵ میلیارد دالر رسیده 
و او قصد دارد مانند برخی از دیگر ثروتمندان مشهور ازجمله بیل گیتس، 

برخی از ثروتش را به امور خیریه اختصاص دهد.

استاندار اصفهان گفت : »حق آبه « زاینده رود پس از ۵۰۰ 
سال به همت دولت تدبیر وامید به رسمیت شناخته شد. 
رسول زرگرپور افزود : این طرح در جلسات شورای عالی 
آب مطرح و بعد از ۵۰۰ سال از زمان شیخ بهایی تا به امروز 
برای اولین بار، سهم اش��تراک داران این حوضه مشخص 
وبه رسمیت شناخته اس��ت .وی تصریح کرد: به رسمیت 
شناختن حق آبه زاینده در قالب طرح9 ماده ای احیای این 
حوضه ، از سرچشمه تا تاالب گاوخونی در شرق اصفهان 
تدوین و به تصویب باالترین مرجع آبی کش��ور رس��ید و 
قس��مت اعظم آن محقق و پیگیری ش��ده است.استاندار 
اصفهان ابراز امیدواری کرد : دریک فاصله زمانی سه ساله 
با اجرای مصوبات 9 ماده ای احیای ح��وزه آب زاینده رود 
محقق شود.وی  به رسمیت شناختن حقوق حق آبه داران 
حوضه زاینده رود ، بازنگری و مدیری��ت بر مصرف آب در 
این حوضه در بخش کشاورزی ، شرب و صنعت مدیریت 
یکپارچه بر این عرصه طبیعی و تزریق منابع جدید آب را 
ازجمله محورهای اصلی طرح 9 م��اده ای احیای حوضه 
زاینده رود ذکر کرد. اس��تاندار اصفهان، در تشریح هریک 
از این محورها گفت: وضعیت مناب��ع و مصارف نمی تواند 
مثل قبل باشد و در این راستا باید مصرف بهینه را در بخش 

کشاورزی،شرب و صنعت اجرایی کنیم .

 رئیس اتحادی��ه صنع��ت طال،نقره و س��که اصفهان 
گفت:پیش بینی می شود به دلیل نبود تقاضای فیزیکی 

مؤثر قیمت طال بازهم کاهش یابد.
هوشنگ شیشه بران با اش��اره به اینکه شاخص ارزش 
دالر به باالترین س��طح خود در 4 س��ال اخیر رس��ید 
گفت:علی رغم رش��د 3 درصدی قیمت طال در جمعه 
گذش��ته این فلز زرد همچنان نزدی��ک به پایین ترین 
سطح خود قرار گرفت و نتوانست این رشد را حفظ کند.

وی افزود:قیمت طال جمعه گذشته به مرز118۰ دالر 
در هر اونس رس��یده بود لیکن پس از انتش��ار گزارش 

وزارت کار آمریکا این روند با کاهش روبه رو شد.
نایب رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر قوی تر شدن 
ارزش دالر ،صع��ود بازارهای س��هام و بهبود وضعیت 
اقتصادی آمریکا را عواملی دانس��ت که بر روی این فلز 
گرانبها اثر داشته است.وی افزود:ادامه روند خروج طال 
از صندوق های س��رمایه گذاری جهان و کاهش ذخایر 
طالی صندوق اس پی دی آر نی��ز به کمتر از 724 تن 
رسیده که نشان از پایین ترین س��طح خود در 6 سال 
اخیر داش��ته است .وی گفت:س��قوط آزاد قیمت طال 
در پی سیاس��ت های بانک مرکزی آمریکا،اروپا و ژاپن 

ایجاد شد.

معاون رواب��ط کار وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به دو دس��تور کار آخرین جلسه شورای عالی 
کار، گفت: کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی های 
الزم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و دیدگاه خود 
را حداکثر ظرف یک ماه اعالم کنند.سیدحسن هفده 
تن درباره افزایش پایه سنوات کارگران افزود: به منظور 
تقویت انگیزه های شغلی و ارتقا کیفیت و کمیت کار در 
بین کارکنان و همچنین افزایش بهره وری نیروی کار 
به ویژه مشاغلی نظیر سرپرستان و مدیران کارگاه ها و 
ارج نهادن به س��ابقه خدمت کارگران باسابقه، یکی از 
دستورات کار آخرین نشست شورای عالی کار بررسی 
افزایش نرخ پایه س��نوات کارگران در س��ال94 برای 
کارگران قرارداد دائم و موقت مش��مول قانون کار که 
دارای یک سال سابقه کارش��ده یا یک سال از دریافت 
آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، 
بود.وی اظهار داش��ت: در این نشس��ت پ��س از بحث 
و بررس��ی مفصل درباره موضوع یادش��ده مقرر شد، 
نمایندگان کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی های 
الزم را پیرامون موضوع، انجام و نظرات خود را حداکثر 
ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای عالی کار اعالم کنند 
تا در نشست آتی مطرح و تصمیم های نهایی اتخاذ شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: باید شرایطی فراهم شود تا از گریز سرمایه ها و 
مواد اولیه از استان اصفهان جلوگیری شود و این کار با 
همکاری دستگاه های مختلف استان امکان پذیر است.

اسرافیل احمدیه با اشاره به وضعیت اقتصادی استان 
اصفهان اظهار کرد: اصفهان ظرفیت های بسیار زیادی 
برای جذب سرمایه گذاران دارد که متأسفانه بسیاری از 

این ظرفیت ها تا امروز نادیده گرفته شده اند.
وی افزود: باید به دنب��ال ایجاد زمینه ای باش��یم که 
سرمایه ها در بهترین و بهینه ترین نقاط و مکان ها جذب 
شود تا بازدهی مناس��ب و ارزش افزوده باالیی داشته 
باشند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان یادآور شد: برای جذب بیشتر سرمایه گذاران به 
استان اصفهان باید تمامی عوامل جذب سرمایه گذاران 
را فراهم کنیم، ازجمله ای��ن عوامل می توان به تأمین 

زیرساخت های مناسب اشاره کرد.
وی بابیان اینکه مش��کالتی درزمینه زیرساخت های 
جذب س��رمایه گذاران وجود دارد، عن��وان کرد: یکی 
از زیرس��اخت های اولیه که در ارتباط با آن مشکالتی 
زیادی در سطح اس��تان وجود دارد مش��کل کم آبی 

استان است.

بازار  کارحق آبه  سرمایه 

حق آبه زاينده رود به 
رسميت شناخته شد

داليل کاهش قيمت سکه 
در بازار اصفهان و ايران

افزايش پايه سنوات سال 
94 کارگران بررسی شد

 بايد مانع فرار سرمايه
 از استان شويم
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یادداشت هفت تسلیت معاون وزیر ارشاد درپی درگذشت مرتضی پاشایی
معاون امور هنری وزیر ارشاد درگذشت مرتضی پاشایی  هنرمند جوان موسیقی پاپ  را تسلیت 
گفت.در پیام علی مرادخانی  معاون وزارت ارشاد  آمده است: »درگذشت هنرمند جوان، مرتضی 
پاشایی، قلب هر انسانی را به درد می آورد. هنرمندی که در عمر کوتاه خود به قلب مردم راه پیدا 

کرد و بی شک این اقبال عمومی گواهی بر اخالق شایسته و هنر ارزشمند مرحوم پاشایی است.«

5
 جشن 100 سالگی سینمای رنگی 

در جشنواره برلین
 جشنواره فیلم برلین با نمایش آثاری کالسیک چون »بر باد 
رفته« و »آواز در باران« صدمین س��الگرد س��اخت فیلم های 
رنگی را جشن می گیرند.مسئوالن برگزاری شصت و پنجمین 
جشنواره فیلم برلین اعالم کردند، امسال 30 فیلم کالسیک 
رنگی را به بهانه 100 س��الگی تکنولوژی فیلمس��ازی رنگی 
نمایش دهد.این فیلم های کالس��یک مربوط به سال 1915 
و اختراع فرآین��د »تکنی کال��ر« و ایجاد انق��الب در صنعت 
فیلمس��ازی تا 1953 اس��ت که ب��ا ظهور نگاتیوه��ای رنگی 
همراه بود.از دیگر فیلم های کالسیک مطرح که در جشنواره 
برلین ب��ه روی پرده م��ی رود، می توان به وس��ترن »دوئل در 
آفت��اب«)1946( ب��ه کارگردان��ی »کینگ وی��درو« و فیلم 
»دختری با روبان زرد« از »جان فورد« محصو )1948( اشاره 
کرد.شصت و پنجمین جش��نواره فیلم برلین با حضور »دارن 
آرونوفسکی« بر مسند ریاست هیئت داوران از پنجم تا پانزدهم 

فوریه 2015 برگزار می شود.

همنشینی معاونت صنایع دستی 
کشور با هنرمندان اصفهانی

نشست ماهانه معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور با هنرمندان برجسته 
برگزار شد. سرپرست معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در اولین 
نشست همنشینی هنرمندان با مسئوالن صنایع دستی اظهار 
کرد: این جلس��ات به منظور بهبود وضعیت هنرهای سنتی و 

صنایع دستی استان اصفهان برگزار می شود.
محمدحس��ین دهقانی افزود: بعد از برگزاری این جلس��ات، 
مصوب��ات این نشس��ت ها در کارگروه های اجرایی بررس��ی و 
گزارش اقدامات انجام شده به معاون صنایع دستی کشور ارائه 
خواهد شد.در ادامه این جلس��ه هنرمندان برجسته نگارگری 
اصفهان به بیان مشکالت خود پرداختند که ازجمله مهم ترین 
آن ها نداشتن مکانی برای استقرار تشکل نگارگران اصفهانی 

عنوان شد.

»در  آغوش خدا« هدیه ای از ایران 
برای کودکان آمریکا

»در آغوش خدا«، نوشته آفرین میرشاهی، به صورت تخصصی 
برای بچه های معلول گروه س��نی الف منطقه آمریکای التین 
و به زبان اسپانیایی منتشرشده اس��ت. »در آغوش خدا« کار 
جدیدی از گروه ک��ودک و نوجوان اس��پانیایی زبان »فانوس 
دریایی« که به نوع��ی باکارهای قبلی این گ��روه کمی تفاوت 
دارد. این اثر که در ایران با عنوان »زیر سایه خدا« منتشرشده، 
به قلم و تصویرگری آفرین میرشاهی و کاری از انتشارات عروج 

اندیشه مشهد است.
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مدیر آژانس عکس ایران می گوید برنامه های بس��یاری 
برای ارتقای سطح علمی و کیفی عکس در کشور در نظر 
دارند که از آن جمله می توان به شناسایی عکاسان جوان 

و آموزش آن ها اشاره کرد.
علیرضا کریمی صارمی مدیر آژانس عکس ایران که در 
مجموعه انجمن سینمای جوانان ایران فعالیت می کند 
درباره برنامه ه��ای این آژانس گفت: انجمن س��ینمای 
جوانان ایران در دوره جدید مدیریت خود فعالیت های 
تازه ای را آغاز کرده است و با توجه به اینکه نزدیک به 3 
سال در آژانس عکس ایران فعالیت نداشتم، دوباره از من 
دعوت ش��د تا با حضور در انجمن دوباره فعالیت خود را 
آغاز کنم و تالش��ی دوباره برای راه اندازی مجدد آژانس 
عکس ایران داشته باشم.وی ادامه داد: ما باید با رویکرد 
جدید فعالیت خود را در حوزه عکس آغاز می کردیم به 
همین دلیل در ابتدا شورایعالی عکس را در این انجمن 
فعالیت کردیم. ش��ورایعالی از نخبگان عکاس��ی ایران 
تشکیل شده که به نوعی در سیستم آکادمیک دانشگاهی 
ایران فعالیت می کنند و در کم و کی��ف و جریان کامل 
عکاس��ی ایران قرار دارند. درواقع ما نیاز داش��تیم باهم 
اندیشی با این افراد به نتایج خاصی برسیم تا بتوانیم یک 
برنامه ریزی بهتر و درستی را درزمینه عکاسی در کشور 

شکل دهیم.
صارمی توضیح داد: بعد از جلس��ات متع��دد که با این 
دوستان در ش��ورای عالی آژانس عکس ایران داشتیم، 

اهداف آژانس را مش��خص کردیم که چه فعالیت هایی 
را در آینده و در آژانس خواهیم داشت و توانستیم سیر 

فکری خود را طراحی کنیم و جلو برویم.
شناخت اس�تعدادهای جوان در دستور کار 

آژانس عکس ایران
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از قابلیت های عکاسی 
ایران در شهرس��تان ها وجود دارد، بیان کرد: عکاس��ان 
جوانی در شهرس��تان ها حض��ور دارند ک��ه فوق العاده 
بااستعداد هس��تند اما شناخته شده نیس��تند به همین 
دلیل یکی از برنامه های خود را ش��ناخت استعدادهای 
در شهرس��تان ها قراردادیم و تالش می کنیم در آینده 
بتوانیم این افراد را به جامع��ه هنری ایران معرفی کنیم 
که می تواند یکی از مهم ترین فعالیت هایی باشد که دنبال 
می کنیم.کریمی صارمی گفت: برنامه بعدی که طراحی 
کردیم، برگزاری نمایشگاه و نشس��ت های تخصصی با 
حضور عکاسان هشت سال دفاع مقدس در سراسر کشور 
است؛ مس��ئله ای که کمتر در جامعه فرهنگی ما به آن 
پرداخته شده است. نمی خواهم بگویم که به این مسئله 
پرداخته نشده اما کمتر پرداخته ش��ده است. اگر هم به 
عکاس��ان جنگ پرداخته ش��ده هیچ نمودی در جامعه 
امروزی ما نداشته اس��ت. معتقد هستم بچه های هشت 
سال دفاع مقدس حرف های بسیاری برای گفتن به نسل 
جوان امروز دارند؛ نسلی که شاید با نوع تفکر و نگاه این 

گروه بیگانه باشند.

وی ادام��ه داد: آغاز ای��ن برنامه با برگزاری نمایش��گاه 
عکس علی فریدونی عکاس معروف جنگ در جشنواره 
س��ینمای جوان اراک بود. برنامه ای که قرار بود تنها 2 
س��اعت به طول کشد نزدیک به 5 س��اعت ادامه داشت 
چراکه جوانان می خواستند با نظرات این عکاس جنگ 
بیشتر آشنا شوند. این اتفاق بسیار تأثیرگذار بود و مابعد 
از مدتی دیدیم که مسئوالن برگزاری جشنواره سینمای 
جوان در تربت حیدری��ه نیز از ما خواس��تند که چنین 
برنامه ای را در این شهر داش��ته باشیم که این برنامه در 

تربت حیدریه نیز با استقبال همراه شد.
از عکاسان جنگ استفاده ابزاری شده است

مدیر آژانس عکس ایران گفت: ای��ن برنامه با همکاری 
انجمن عکاسان و دفاع مقدس، آژانس عکس سینمای 
جوانان ایران شکل گرفته و قرار است این برنامه به عنوان 
یکی از برنامه های عمومی در سطح کشور ادامه پیدا کند. 
معتقدم تا امروز از عکاس��ان جنگ استفاده ابزاری شده 
و هر زمان ک��ه نزدیک ایام هفته دفاع مقدس می ش��ود 
به این عکاس��ان زنگ زده و با آن ها مصاحبه می کنند و 
چند تا از عکس های آن را به نمایش می گذارند و دوباره 
به فراموشی سپرده می ش��وند تا سال آینده. اما ما با این 
رویکرد برگزاری نمایش��گاه عکس های دفاع مقدس با 
حضور عکاسان سعی کردیم تا شرایطی را فراهم کنیم تا 

تجربه این عکاسان به جوانان امروز منتقل شود.
در آینده عکاسان جوان را معرفی بین المللی 

می کنیم
مدیر آژانس عکس ایران توضیح داد: انجمن س��ینمای 
جوانان ایران در بخش عکاس��ی ایران اب��زار الزم برای 
آموزش عکاس��ی را دارد، اما در حال حاض��ر تمرکز ما 
در این حوزه بیش��تر روی جامعه شناسی، روانشناسی، 
نگاه های نو و تفکر و اندیشه در هنر عکاسی است. جای 

این مسئله در سیستم آکادمیک کشور ما خالی است.
وی ادامه داد: ما بر اس��اس امکاناتی که داریم به صورت 
نسبی قدم برمی داریم، اما تمام قدم های ما حساب شده 
و برنامه ریزی شده است، بحث شناخت استعدادها جزو 
برنامه ه��ای اصلی ما اس��ت، به عنوان مثال ب��ا برگزاری 
نمایش��گاه س��الگادو و حضور جوان��ان در کارگاه های 
آموزشی، بیشتر تأثیری در نگاه عکاسان جوان به وجود 
می آی��د و بلوغ فک��ری در آثار بصری خود می رس��ند و 
آثار آن ها چش��مگیر و نمایان می ش��ود. این استعدادها 
شناسایی ش��ده و در تهران برای آن ها نمایش��گاه های 

انفرادی برگزار می کنیم.

مدیر آژانس عکس ایران خبر داد:

عکاسان جوان سراسر کشور شناسایی می شوند
جشنواره سراسری قرآن و 

عترت دانشجویان پایان یافت
بیس��ت و نهمی��ن جش��نواره مل��ی ق��رآن و عترت 
دانشجویان کش��ور با معرفی برترین ها روز جمعه در 

سالن اهل البیت )ع( اصفهان پایان یافت.
 این جش��نواره ملی ب��ا حضور 450 نخب��ه قرآنی در 
شش بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، فناوری، ادبی و 
هنری از بیستم تا بیست و سوم آبان در اصفهان برگزار 
شد.بخش شفاهی این جشنواره شامل قرائت به روش 
تحقیق و ترتیل، حفظ پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و 
کل قرآن کریم، دعاخوانی و مداحی، آیین سخنوری، 

اذان و صحت قرائت نماز بود.
ش��رکت کنندگان در بخش کتبی این جش��نواره در 
موضوع های ترجمه و مفردات قرآنی، سیره معصومین 
)ع(، آشنایی با مفاهیم قرآن، قرآن شناسی، آشنایی با 
احادیث و ادعیه و احکام و بخش پژوهشی شامل مقاله 
قرآن و عترت، بخش فناوری، تولید نرم افزار و وبالگ 

نویسی توانمندی های خود را ارائه کردند.
رضایی افزود : در پایان این دوره از جش��نواره جوایز 
نفیسی به برگزیدگان اهدا و به طور نمادین نیز مدال 
خادمین قرآن به چهار نفر از ش��رکت کنندگان داده 

شد. 

به » کالس اول سینما « بروید
    سلسله جلساتی با عنوان »کالس اول سینما« از سوی 
فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگ تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.مدیر این فرهنگسرا 
گفت: این کالس ها باهدف آموزش اصول اولیه سینما و 
فیلمسازی، در قالب 6 جلسه 4 ساعته ویژه افراد مبتدی 
و ناآشنا باهنر فیلمس��ازی برگزار می شود. شریفی فر 
افزود: هریک از این جلسات به عنوان موضوعی خاص به 
بررسی مباحث زیرمجموعه خود می پردازند. وی ادامه 
داد: اصول عکاسی و تصویربرداری، خلق ایده تا نگارش 
فیلمنامه، سوژه یابی و ساخت فیلم مستند،  اصول اولیه 
کارگردانی فیلم، تدوین و زیبایی شناسی تصویر، مبانی 
نقد و تحلیل فیلم و آشنایی با جش��نواره های جهانی 

ازجمله  محورهای موردبحث در این جلسات هستند. 
گفتنی است؛ دوره آموزش��ی »کالس اول سینما« از 
5 آذرماه، روزهای چهارش��نبه س��اعت 15 تا   18:30 
بعدازظهر در محل فرهنگسرای رسانه، واقع در خیابان 
عالمه امینی، باغ غدیر برگزار می ش��ود.  عالقه مندان 
می توانند جه��ت ثبت نام و ش��رکت در ای��ن کارگاه 
آموزشی، تا 29 آبان ماه به این فرهنگسرا مراجعه نموده 

و یا با شماره 3260۷529 تماس  حاصل نمایند.
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نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: 
در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
دادگاه حاضر شوید.م الف:20938 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
8/514 شماره ابالغنامه: 9210100350106233 شماره پرونده: 9209980350101158 
مصطفی  فرزند  نریمانی  حسین  حقیقی:  شونده  ابالغ   921190 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/12/25 دوشنبه ساعت: 10:00 محل حضور: 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.ضمنًا به پیوست نسخه ثانی 
دادگاه  اول  شعبه  منشی  معینیان  می گردد.م الف:20939  ارسال  و ضمایم  دادخواست 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

8/515 شماره ابالغنامه: 9310100350104560 شماره پرونده: 9309980350100586 
خ   – اصفهان  نشانی  نقیه  طیبه  حقیقی:  شونده  ابالغ   930666 شعبه:  بایگانی  شماره 
مسجد لنبان – بن بست ستاره – پ16 تاریخ حضور: 1394/02/16 چهارشنبه ساعت: 
08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
زهره  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل 
سبیل اردستانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.م الف:20941 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

8/516 شماره ابالغنامه: 9310100350104564 شماره پرونده: 9209980350101316 
شماره بایگانی شعبه: 921380 ابالغ شونده حقیقی: عزیزه محسنی نشانی مجهول المکان 
چهارباغ  اصفهان-خ  محل حضور:   09:00 ساعت:  شنبه   1393/10/06 تاریخ حضور: 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت 
شوید.م الف:20943  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده: 9309980358600833  ابالغیه: 9310100354205636 شماره  8/517 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930832 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
همراه  تلفن  گوشی  اتهام سرقت  به  زهرا حسنی  برای   9309980358600833 کالسه 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   08:30 ساعت   1393/10/23 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:20954 

اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980350400828  ابالغیه: 9310100350405296 شماره  8/518 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930875 خواهان فرزانه حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  سند  اصالح  خواسته  به  گلشنی  اکبر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400828 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/02/21 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
دادگاه  گردد.م الف:20961 شعبه چهارم  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9209980350400547  ابالغیه: 9310100350405278 شماره  8/519 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920553 خواهان مهدی محمدی کچوئی دادخواستی به طرفیت 
دادگاههای  تقدیم  )غیرمالی(  تعهد  ایفای  به  الزام  خواسته  به  علیخانی  رسول  خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9209980350400547 
به  تعیین شده است  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/05 و ساعت 08:15 
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:20962 شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده: 9309980365100420  ابالغیه: 9310100354205630 شماره  8/520 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930800 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980365100420 برای حمیدرضا حدادی طادی به اتهام عدم ثبت ازدواج 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1393/10/20 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن 
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
بدیهی است در صورت عدم  دادگاه حاضر گردد  انتسابی در وقت مقرر در  اتهام  از 
اسماعیلی  م الف:20964  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور 

منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980358300664  ابالغیه: 9310100352903462 شماره  8/521 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930997 چون آقای احمد قدیری فرزند محمد شکایتی علیه آقای 
مهدی بیات مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980358300664 کالسه  به  و  ارجاع   337 شماره  اتاق   3
رسیدگی آن 1393/10/21و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
دادگاه  به  مفاد آن  از  اطالع  از نشر آگهی و  تا متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:20968 سلیمانی مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980351400819  ابالغیه: 9310100351404335 شماره  8/522 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  صفدری  علیرضا  خواهان   930861 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان احمد رمضانی و مسعود سلطانی و تقی جهانگیری و نقی جهانگیری و بهرام 
جهانگیری به خواسته تایید فسخ قرارداد )مالی( و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
 1393/10/20 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351400819 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:00 ساعت  و 
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 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:20969 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
موضوع  مصطفی  فرزند  قلجائی  مینا  خانم  به  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی   8/523
دادخواست آقای رضا طاهری آذرخوارانی مبنی بر پرداخت )مطالبه( که تحت کالسه 
930666ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب  اقامت خوانده درخواست  بودن محل 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر 
می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 93/11/4 ساعت 9/30صبح 
جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت 
عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و 
رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف:20972 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980350800886  ابالغیه: 9310100350805107 شماره  8/524 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930923 خواهان افسانه قاسمی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
منصور میرلوحی و نادیه علوی پور جلیعه به خواسته تامین خواسته و سایر دعاوی 
غیرمالی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به 
کالسه 9309980350800886 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/20 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   11:30
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:20974 فهیمی راد منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980350800883  ابالغیه: 9310100350805112 شماره  8/525 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930920 خواهان فاطمه صغری ولدانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان اسماعیل جعفری و حسین جعفری و جالل جعفری و جواد جعفری و رحیم 
جعفری و صدیقه خانی ولدانی و غالمرضا جعفری و منیژه ستاری به خواسته الزام 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350800883 کالسه  به  و  ارجاع   315 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/15 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
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 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:20976   و ضمائم 

فهیمی راد منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980350600495  ابالغیه: 9310100350605313 شماره  8/526 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930564 خواهان صندوق مهر امام رضا دادخواستی به طرفیت 
مرتضی  و  مالکی  و رضا  هنرمند  ناصر  و  دربانی  علیرضا  و  هنرمند  امیر  خواندگان 
نجاران به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه 
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 9309980350600495 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/27 و 
امیر هنرمند و  ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
ناصر هنرمند و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:20978 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980351000081  ابالغیه: 9310100351004058 شماره  8/527 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930092 خواهان آستان قدس رضوی اصفهان دادخواستی به 
طرفیت خواندگان زهرا – توران – شهین – حسین – محمد شیرانی و خیرالنسا – عفت 
– بتول – محترم شیرانی و اسمعیل – فرهاد – عباس شیرانی به خواسته ابطال سند 
 10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 
کالسه 9309980351000081 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/06 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:00
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 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  منشی  بروجنی  اطهری  گردد.م الف:20981  حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980351000073  ابالغیه: 9310100351004043 شماره  8/528 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  ساز  چیت  فضل ا...  خواهان   930083 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان زینب طهوری و مهدیه ناصری و لطف ا... چیت ساز و پرویز و زهره و زهرا 
اثنی عشری و همایون و حسن و هوشنگ و مریم و مینودخت مفید و محمدسعید و 
محمد مسعود و محمدحسن محمدی و امیرحسین مفید به خواسته تقسیم مال و تنفیذ 
قرارداد تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 
کالسه 9309980351000073 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/01 ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   09:30
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 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  منشی  بروجنی  اطهری  گردد.م الف:20993  حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980351000517  ابالغیه: 9310100351004024 شماره  8/529 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930584 خواهان بانک قوامین به شماره ثبت 397957 به مدیریت 
آقای سید محمد حسینی دادخواستی به طرفیت خواندگان بهرام صادقی و حمیدرضا 
تقدیم  مطالبه وجه  به خواسته  و مصطفی خسرویان  یاری  اله  و محمود  پور  دهقانی 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
ساعت  و   1393/10/07 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351000517
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   08:00
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 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 20994 اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

پیروزی پرگل سپاهان برابر 
امیدهایش

در چارچ��وب ی��ک دی��دار تدارکاتی 
تیم های بزرگس��االن و امید سپاهان 
در زمین چمن مجموع��ه جروکان به 
مصاف هم رفتن��د که این دی��دار در 
نهایت با نتیجه ۳ بر یک به س��ود تیم 

بزرگساالن به پایان رسید.
در این دیدار که با اس��تقبال کم تماش��اگران همراه بود ابتدا 
بازیکن امید سپاهان به اش��تباه دروازه خودی را باز کرد و در 
ادامه عرفان مفتول کار و مهدی شریفی، از روی نقطه پنالتی 
گل های تیم بزرگساالن سپاهان را به ثمر رساندند ضمن اینکه 

تک گل تیم امید توسط قالوند به ثمر رسید.
س��پاهان در دیدار تدارکاتی بعدی خود امروز در ورزش��گاه 
باغ فردوس میزبان ذوب آهن خواهد بود، دیداری که پش��ت 

درهای بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

رفیعی : تیم ملی یاری می خواهد
بازیکن تیم ملی فوتبال ابراز امیدواری 
کرد که هواداران برای حمایت از تیم 
ملی در بازی مقابل کره به ورزش��گاه 

بیایند.
س��روش رفیعی درب��اره وضعیت تیم 
ملی فوتب��ال گفت: تمرین��ات خوبی 
 را پشت س��ر گذاشته ایم و در جلس��ات تمرینی گذشته روند
 آماده سازی خوبی را برای بازی با کره جنوبی طی کرده ایم.

بازیکن تیم ملی افزود: بیشتر نکات فنی برای این بازی مرور 
ش��ده و امیدوارم در روز بازی با کره هم شرایط خوبی داشته 

باشیم و بتوانیم نتیجه بگیریم.
رفیعی در مورد اینکه چه اندازه برای خود شانس حضور در جام 
ملت ها را قائل است، خاطرنش��ان کرد: همه تالش خود را در 
تمرینات انجام می دهم و به عنوان بازیکن سعی می کنم آنچه 
از من خواسته شده اس��ت را با تالش انجام دهم. هر بازیکنی 
دوس��ت دارد برای تیم ملی بازی کند و در ترکیب باش��م یا 
نباش��م، تحت هر ش��رایطی به تصمیمات کادر فنی احترام 
می گذارم.بازیکن تیم ملی در مورد بازی با کره جنوبی، تأکید 
کرد: کره یکی از تیم های بزرگ آسیا اس��ت و این بازی برای 

آمادگی ما بسیار اهمیت دارد.

دومین شکست در کارنامه گز سکه
دومین هفت��ه از رقابت های لیگ برتر 
والیبال نشس��ته مردان باش��گاه های 
کش��ور روز جمعه با برگ��زاری چهار 
دیدار پیگیری شد.در سالن مخابرات 
اصفهان، دو تیم همشهری گز سکه و 
ذوب آه��ن در ش��هرآورد اصفهان به 
مصاف یکدیگ��ر رفتند ک��ه این دی��دار با برت��ری ۳ بر صفر 
ذوب آهن به پایان رسید. گز سکه در هفته اول این رقابت ها نیز 
مغلوب نفت و گاز گچساران شده بود.در تبریز، گسترش فوالد 
با نتیجه ۳ بر صف��ر نفت و گاز گچس��اران را مغل��وب کرد و 
روان کارهای گنبد با نتیجه ۳ بر صفر از س��د شهرداری تبریز 

گذشت تا دومین پیروزی خود را به دست آورده باشد.
تیم های ثامن الحجج سبزوار و شهرداری ارومیه نیز به میزبانی 
نماینده ارومیه به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر 

صفر به سود ثامن الحجج سبزوار پایان یافت.
گفتنی اس��ت، دیدارهای هفته س��وم لیگ برتر روز ۲۹ آبان 
ماه به میزبانی شهرهای آبادان، اصفهان، سبزوار و گچساران 

برگزار خواهد شد.

تیم ملی بوکس اسیر زورآزمایی
 مسئوالن فدراسیون

تمرینات تیم ملی بوکس که قرار بود از 
هفته گذشته آغاز شود به آینده موکول 
ش��د تا دوباره ای��ن رش��ته در حلقه 
زورآزمایی مس��ئوالن این فدراسیون 

قرار گیرد.
همچنین برخی مسئوالن فدراسیون 
در صددند تا کمیته فنی تشکیل بدهند و از این پس تصمیمات 

در خصوص تیم های ملی در این کمیته اتخاذ شود.
ش��نیده می ش��ود افرادی که به دنبال تش��کیل کمیته فنی 
هستند، در نظر دارند تا درراس کادرفنی تیم ملی بزرگساالن 

تغییراتی ایجاد کنند.
این درحالی است که رئیس فدراسیون بوکس از کادر فنی تیم 
ملی خواسته بدون توجه به صحبت های دیگران، تمرینات را 

هرچه زودتر آغاز کنند.
هم اکنون تیم مل��ی ایران تنهابایک بوکس��ورتمرینات خود 
رادنبال م��ی کند واحس��ان روزبهانی که باید برای ش��رکت 
در مرحل��ه دوم لیگ س��تارگان جهان چن��د روز دیگر راهی 
بلغارستان ش��ود، همراه با اکبر احدی مش��غول آماده سازی 
خود است.روزبهانی که در دور نخس��ت نماینده ازبکستان را 
 شکس��ت داد، این بار باید با نماینده آفریق��ای جنوبی روبرو

 شود.

۲ امتیاز سوغات ذوب آهن از شاندیز
تیم هندبال بانوان ذوب آهن اصفهان با 
پیروزی در هفته پنجم لیگ برتر یک 

پله در جدول رده بندی صعود کرد.
در چارچ��وب هفته پنج��م لیگ برتر 
هندبال بانوان باش��گاه های کش��ور، 
ذوب آه��ن در خان��ه هیئ��ت هندبال 
طرقبه و شاندیز به مصاف این تیم رفت و موفق شد به برتری 
قاطع ۲۷ بر ۱۸ برسد.ش��اگردان زهرا علوی ب��ا این پیروزی 
خارج از خانه ۷ امتیازی شدند و به رده چهارم جدول رده بندی 
صعود کردند.در سایر دیدارهای هفته پنجم، تیم های مدعی 
ثامن الحجج سبزوار و تأسیسات دریایی تهران از سد حریفان 
خود گذش��تند اما شهرداری س��نندج در زمین خود مغلوب 
تیم ش��هید چمران الرستان شد تا از رده س��وم به رده پنجم 

سقوط کند.

6
پیروزی پرگل  سپاهان برابر چوکا تالش

تیم واترپلو سپاهان اصفهان میزبان خود را شکست داد.در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر 
واترپلو باشگاه های کشور، روزجمعه شاگردان بهمن کیانی واال در تیم سپاهان اصفهان 
میهمان چوکا تالش بودند.سپاهان در این دیدار به پیروزی ۱۸ بر ۸ رسید تا دست پر به 

اصفهان بازگردد.
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 شناسایی نخبگان 
ورزشی چهارمحالی  

روی کین یک هوادار را 
راهی بیمارستان کرد

خداداد پیرعلی خیرآبادی اظهار ک��رد: با توجه به نقش بنیاد نخبگان به 
عنوان حلقه وصل بین نخبگان و دستگاه های ذیربط و بحث الگوسازی 
برای جوانان در حوزه  ورزش جلس��ه ای جهت همکاری فی ما بین بنیاد 
نخبگان و اداره کل ورزش جوانان استان برگزار شده که امیدوارم بتوانیم به 
اهداف مشترک در این زمینه برسیم.رئیس بنیاد ملی نخبگان چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه، گروه برگزیده ورزشی در آیین نامه و ضوابط 
ملی نخبگان قرار ندارد، افزود: با انعق��اد این تفاهم نامه می توان در بحث 
اجتماعات نخبگان در حوزه ورزش و استعدادیابی و پرورش آنان اقدامات 
مفیدی انجام داد.پیرعلی تصریح کرد: ما مصمم هس��تیم در این زمینه 
اقدامات الزم را انجام دهیم تا با همکاری مناس��ب از سوی استعدادهای 

ورزشی بتوانیم نخبگان ورزشی این استان را جذب کنیم.

روی کین، کاپیتان جنجالی پیشین تیم فوتبال منچستریونایتد و دستیار مارتین 
اونیل در تیم ملی ایرلند جنوبی پیش از بازی شب )جمعه( این تیم و اسکاتلند 
در مرحله انتخابی یورو ۲0۱6 در هتل محل اقامت تیم میزبان در شهر دوبلین 
با یکی از افرادی که قصد داشت از وی امضا بگیرد درگیری فیزیکی پیدا کرد و 

او را به بیمارستان فرستاد.
هوادار مضروب از کین خواسته بود که روی کتاب جدید شرح حالش که به تازگی 
منتشر شده را امضا کند اما کین از این کار خودداری کرد. به دنبال امتناع کین، 
هوادار مزاحم کتاب شرح حال کین را به سوی او پرتاب کرد که این کار او کاپیتان 
پیش��ین تیم ملی ایرلند جنوبی را از کوره در برد تا با یک مشت هوادار مزاحم 
را مورد هجوم قرار دهد. خود کین پس از این اتفاق با اورژانس تماس گرفت و 

درخواست یک آمبوالنس کرد.

س��رمربی تیم ملّی فوتبال کشورمان گفت: 
وقتی که می بینم انتقادها از افرادی می آید 
که به اندازه صفر دس��تارود ب��رای تیم ملی 
داش��تند برای خودم خوش��حال می شوم 
کارلوس کی روش با حضور در برنامه ورزش 
از نگاه دو ابتدا در مورد درگذش��ت مرتضی 
پاشایی خواننده پاپ ایران اظهار داشت: من 
هم درگذشت مرتضی پاشایی را به هواداران، 
خانواده، دوس��تان و اهالی موس��یقی ایران 

تسلیت می گویم.
 من دیدم که م��ردم برای ای��ن هنرمند در 
خیابان حض��ور داش��تند.وی در خصوص 
تأکیدش روی سرعت بازیکنان در تمرینات 
تیم ملی و همچنین علت ُکند بودن بازیکنان 
ایرانی خاطرنش��ان کرد: تنها یک راه برای 
پیشرفت در این زمینه وجود دارد و آن هم 

س��خت کار کردن اس��ت،  این کار باید 
تکرار شود. 

کیفیت زمین ها هم می تواند در 
این زمینه کم��ک کند و البته 
سیستم رقابتی هم می تواند 
در پیش��رفت ای��ن موضوع 
تأثیر داش��ته باشد.سرمربی 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان 
درباره اینکه آیا ب��رای بازی 
با کره جنوب��ی نگرانی ندارد 
گفت: ن��ه به هیچ وج��ه، ما با 
ذهنی��ت ش��فاف که بس��یار 

مهم اس��ت به بازی با کره نگاه 
می کنیم.

 برای این بازی کارهایی داریم که باید 
انجام دهیم، ابتدای بازی بازیکنانی که 

در جام جهانی حضور داشتند به میدان 
می رون��د البت��ه ۸،۹ بازیکن 

جوان هم 

در تیم حضور دارند که در زمان مناس��ب از 
آن ها استفاده کنیم.

کی روش در مورد حمایت از تیم ملی عنوان 
کرد: من هم از تمامی هواداران درخواس��ت 
دارم تا جایی که ام��کان دارد از تیم حمایت 
کنند چون بازیکنان لیاق��ت این حمایت را 
دارند. من ای��ده ای دارم و می گویم پیراهن 
ش��ماره ۱۲ متعل��ق ب��ه ه��واداران و تمام 
 هواداران استحقاق پوشیدن این پیراهن را

 دارند.
وی در خص��وص انتقادی ک��ه در این مورد 
مطرح می شود که فهرس��ت کی روش بعد 
از جام جهانی تغییر نمی کن��د و همان تیم 
برزی��ل به اس��ترالیا می رود گف��ت: اگر من 

این اعتقاد را داش��ته باش��م که بهترین تیم 
همان تیم برزیل اس��ت و باید به اس��ترالیا 
 برود، چرا که نه. البته فکر می کنم بعضی از 
انتقاد ها پایه و اساس ندارد اگر شما به  اردوی 
پرتغال توجه کنید می بینید که ۱0 بازیکن 

جدید حضور داشتند.
 وقتی ش��ما در بین  ۲4 نفر ۱0 تغییر دارید 
بازهم یعنی هم��ان تیم برزیل به اس��ترالیا 
می رود؟س��رمربی تیم ملی ادام��ه داد: تیم 
ملی مثل س��وپر مارکت نیست. مسیر شما 
هم حتماً انتخاب بازیکن باتداوم است و این 

تداوم باید ادامه داشته باشد.
 با قرعه کشی نمی ش��ود بازیکن به تیم ملی 
دعوت ک��رد. این ب��ه این معنی اس��ت که 
بازیکنان ثابت��ی در تیم هس��تند؟ به هیچ 
عنوان! من ای��ن را ثابت ک��ردم که وقتی به 

تیم ملی آمدم برخی از بازیکنان بابت 
حضورش��ان در تیم ملی اعتبار بود 

اما من با ای��ن کار را 
مخالفت کردم. االن 
بازیکنان��ی مانن��د 
آزم��ون، گردان��ی، 

رفیعی و ... در تیم ملی 
هستند. این یعنی تیم 

ملی تغییر کرده است.
داد:  ادام��ه  ک��ی روش 

باید س��اخت مس��یر جدید 
را بدانی��م و خ��ون جدی��د 

ب��ه تی��م مل��ی تزری��ق کنیم 
ول��ی پای��ه تی��م را نمی توانید 
از ی��ک ب��ازی ت��ا ب��ازی دیگر 

تغیی��ر بدهی��د. در ح��ال حاض��ر 

در تیم این مس��ئله در تیم م��ا صحت دارد 
 و مص��داق آن ه��م ۱4 بازیکنی هس��تند 
که تجربه ج��ام جهانی را دارن��د و تجربه و 
انگیزه آن  ها می تواند ب��رای جام ملت های 
آسیا به تیم ملی اعتماد به نفس بدهدو فقط 
به جوان ها نگاه کنید، بازیکنانی که  میانگین 
سن آن ها  ۲۲ و ۲۳ س��ال هستند، این هم 
ب��رای آن هایی که می گویند ک��ه من برای 

آینده کاری نکردم.
 آن هایی که این حرف ها را می زنند خودشان 
برای تی��م ملی چ��ه کار کردن��د. بازیکنان 
جوان در پرتغال بودند و من از این مس��ئله 
 و حضور آن ها در تیم ملی بسیار خوشحال

 هستم.
وی در خصوص اینکه گفته می شود برخی 
از بازیکنان بعد از جام ملت های آسیا دیگر 
نمی توانند برای تی��م ملی بازی کنند و یا 
اینکه انتخاب دروازه بان های تیم ملی فارغ 
از اتفاقات لی��گ بوده 
اس��ت، اظهار داش��ت: 
م��ن باید ای��ن نظرات 
را بپذی��رم و احت��رام 
بگذارم به این نظرات، 
اما وقت��ی می بینم 
ای��ن انتق��ادات از 
سوی افرادی بیان 
می ش��ود ک��ه به 

اندازه صفر دستارود برای تیم ملی داشتند 
برای خودم خوشحال می شوم. من همیشه 
در زندگ��ی و کار انتقاد را قب��ول می کنم و 
کنار می آیم ولی وقتی شما انتقاد می کنید 
به این معنی نیس��ت که حرف شما صحیح 
اس��ت و فقط نظر می دهید. فوتبال دادگاه 
خوبی دارد به اس��م نتیجه و نتیجه نش��ان 
دهنده عملکرد شما است.وی در مورد نظر 
مثبت بازیکنان بزرگ پیشین جهان در مورد 
خودش خاطرنش��ان کرد: خوشحال شدم 
از صحبت  های خوش��ایندی ک��ه بازیکنان 
بزرگ جه��ان در مورد من انج��ام دادند اما 
باعث خرسندی بود که این کارشناسان در 
 مورد کار تیمی ایران در جام جهانی صحبت

 کردند.
 در این صحبت ها اش��اره شد راجع به اینکه 
پایه های یک تیم بازی به ب��ازی تغییر داده 

نمی ش��ود. تی��م ملی 
آلمان از س��ن زیر ۱4 
تا قهرمانی جهان آمد.

وی در م��ورد اینک��ه 
برای ج��ام ملت ها چه 
نیازهای وج��ود دارد 
و اینک��ه فدراس��یون، 
وزارت ورزش و  ی��ا 
اسپانس��ر بای��د ای��ن 
نیاز ها را برطرف کنند 
اظهار داش��ت: وقتی 
راجع به حمایت بیشتر 
ح��رف می زن��م به دو 
خیابان متفاوت اشاره 
می کنم که یکی از آن 

ها هدف کوتاه مدت است. برای موفقیت در 
 استرالیا نیاز به حمایت مالی، تجهیزات و ...

 است.
 اگر برای بازی های دوس��تانه حمایت های 
مالی بیشتری صورت نگیرد فقط باید روی 
فلس��طین و عراق حس��اب کنیم!کی روش 
گفت: وقتی ش��ما تجرب��ه خوب��ی در جام 
 جهان��ی دارید توجهات به تیم ملی بیش��تر 
می شود. االن رقبا س��رمایه گذاری بیشتری 
انجام دادند تا ما را شکست بدهند اما نقاط 
دیگری ه��م وج��ود دارد که اه��داف میان 
مدت و بلند مدت اس��ت که من این اهداف 
 و موفقت تیم مل��ی را در این بخش ضمانت

 می کن��م. بای��د بدانی��م اولین ق��دم برای 
پیش��رفت زمین های بهتر اس��ت که بدون 
آن به جایی نمی رس��یم. دومین پیش��نهاد 
 این اس��ت که کار در تیم های پایه حرفه ای

 باشد.

کی روش: فوتبال دادگاه خوبی دارد به اسم نتیجه

رنگ های پرچم ایران رنگ های شانس من هستند

سه شنبه پیراهن شماره 12 متعلق به هواداران است

رقابت های فوتبال انتخابی یورو ۲0۱6 
در گروه های مختلف پیگیری شد وطی 
آن ها تی��م های آلمان ولهس��تان برابر 

حریفان خود پیروز شدند.
تیم ملی فوتبال لهس��تان روز جمعه با 
پیروزی مقابل گرجستان جایگاه خود را 
در صدر گروه چهار انتخابی یورو ۲0۱6 
تثبیت کرد.لهستان در تفلیس با نتیجه 
چهار بر صفر گرجستان را شکست داد 

و ۱0 امتیازی شد.
لهس��تان در دیدارهای قبل��ی مقابل اس��کاتلند دو بر دو 
متوقف شد و دو بر صفر آلمان و هفت بر صفر جبل الطارق 

را شکست داد.
دردیگر دیدارهای این گروه آلمان مقابل تیم جبل الطارق 
به پیروزی 4برصفر رسید و با هفت امتیاز در رده سوم این 

گروه قرار گرفت.
توماس مولر در دقایق ۱۲ و ۲۹، ماریو گوتسه در دقیقه ۳۸ 
و یوگان سانتوس در دقیقه 6۹ ) گل به خودی ( گل های 

این دیدار را به ثمر رساندند.
اس��کاتلند نیز با یک گل ایرلند رده دومی ) هفت امتیاز ( 

را شکست داد.
اسکاتلند با این پیروزی با هفت امتیاز در رده چهارم قرار 

گرفت.
 گروه6 با پیروزی رومانی و مجارستان پیگیری 

شد 
 گروه ش��ش انتخابی یورو ۲0۱6 جمعه ش��ب با پیروزی

 تیم های مل��ی فوتبال رومانی، مجارس��تان و جزایر فارو 

پیگیری شد.
رومانی در هفته چهارم 
این مس��ابقات با نتیجه 
دو بر صفر ایرلند شمالی 
را شکس��ت داد و با ۱0 
امتی��از در ص��در گروه 

شش قرار گرفت.
مجارس��تان با پیروزی 
یک بر صفر مقابل فنالند 

با نه امتیاز رده دوم را به خود اختصاص داد.
جزای��ر ف��ارو هم ب��ا ی��ک گل یون��ان را شکس��ت داد و 
 با س��ه امتی��از باالت��ر از ای��ن تی��م در رده پنج��م قرار

 گرفت.
یونان با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

دانمارک در گروه 9 صدرنشین شد 
تی��م مل��ی فوتب��ال دانم��ارک ب��ا پی��روزی مقاب��ل 
 صربس��تان در گ��روه ۹انتخابی یورو ۲0۱6 صدرنش��ین

 شد.
این تیم با نتیجه س��ه بر یک صربستان را شکست داد و ۹ 

امتیازی شد.
پرتغال در دیگر دی��دار این گروه با تک گل کریس��تیانو 
رونالدو بر ارمنستان غلبه کرد و با شش امتیاز و یک دیدار 

کمتر در رده دوم جای گرفت.
دو تیم نخست هر گروه همراه با بهترین تیم رده سومی به 
مرحله نهایی یورو ۲0۱6صعود می کنند. هشت تیم رده 
سومی در مرحله پلی و آف ) رفت و برگشت ( برای کسب 

چهار سهمیه دیگر رقابت خواهند کرد.

اگر چه شاید امروز ورزش باستانی 
دارای رونق کم تری باش��د اما هنوز 
هم برای کس��انی ک��ه در گودهای 
زورخانه پیر ش��ده اند خاطره انگیز 
است. اما ورزش زورخانه ای امروزی 
با ورزش چند س��ال اخی��ر تفاوت 
بسیاری از نظر ظاهری و نوع ورزش 

کرده است.
امروزه مس��ابقات ورزش باس��تانی 

 به ص��ورت تیم��ی در یکی از ش��هر ه��ای ای��ران صورت
 می گیرد که در آن هر تیم شامل ده نفر می باشد)۱مرشد-

۸ورزش��کار-۱میاندار(که ورزش را ب��ا پیچیدگ��ی 
 بس��یار زیادی نس��بت ب��ه ورزش س��اده زورخان��ه انجام 

می دهند.
رئیس فدراس��یون ورزش  پهلوان��ی و زورخان��ه ای گفت: 
فدراسیون بین المللی زورخانه ای مشکل ساختاری دارد و 
مسئوالنش  آن قدر با خودش��ان درگیری دارند که فرصت 

درگیری با فدراسیون پهلوانی را ندارند.
فرهاد طلوع کیان اظهار داش��ت: خوش��بختانه مسئوالن 
فدراسیون بین المللی زورخانه ای آن قدر در میان خودشان 
درگیری دارند که دیگر وقتی برای درگیری با فدراس��یون 

پهلوانی و زورخانه ای ایران را نداشته باشند.
وی خاطر نش��ان کرد که ساختار فدراس��یون بین المللی 
زورخانه ای دارای مشکل است و مشکالت متعدد مسئوالن 

این فدراسیون ناشی از همین مسأله است.
رئیس فدراس��یون ورزش  پهلوانی و زورخان��ه ای گفت: در 
فدراسیون پهلوانی و زروخانه ای نه تنها به دنبال توسعه این 

رشته هستیم بلکه 50 درصد 
از بودجه  یک میلی��اردی این 
فدراسیون را خرج برنامه های 

فرهنگی می کنیم.
طلوع کیان افزود: روز ش��نبه 
مراس��م چهارمین س��الگرد 
ثبت این آیی��ن جوانمردی را 
در یونس��کو برگزار می کنیم 
و در این مراس��م ضمن تقدیر 
از س��فرای ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا، از چهر ه های مختلف 
فرهنگی و هنری کش��ور نیز برای حضور در برنامه دعوت 

کرده ایم.
وی متذک��ر ش��د: م��ا تنه��ا به دنب��ال حرک��ت و فعالیت 
در عرصه ورزش��ی نیس��تیم و هدف م��ان این اس��ت که 
 من��ش پهلوان��ی در فضاه��ای مختل��ف ب��از ه��م ایجاد 

شود.
رئیس فدراسیون ورزش  پهلوانی و زروخانه ای ایران عنوان 
کرد: ما یک آیین جوانمردی را در یونسکو ثبت کردیم و این 
آیین در ایران وجود داشته و با آمدن اسالم تکمیل  شده است؛ 
متأسفانه این آیین در کشورمان ضعیف شده و به همین دلیل 
اس��ت که به طور مثال این روزها در فوتبال شاهد اتفاقات 

ناخوشایند هستیم.
طلوع کی��ان در پای��ان تأکی��د ک��رد: بای��د از ای��ن آیین 
حف��ظ و پاس��داری کنی��م و س��پس به دنب��ال توس��عه 
آن باش��یم؛ به ه��ر ح��ال امی��دوارم بتوانی��م برنامه هایی 
 را ک��ه در این زمین��ه داری��م به بهتری��ن ص��ورت انجام

 بدهیم.

جایگاه امروزی و معضالت در ورزش باستانیانتخابی یور۲016  پیروزی آلمان و لهستان

ما با ذهنیت شفاف 
که بسیار مهم است 

به بازی با کره نگاه 
می کنیم. برای 

این بازی کارهایی 
داریم که باید انجام 

دهیم



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1447 | یکشنبه 25 آبان 1393 | 22 محرم  1436

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
 13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  شماره:93/8/18-103/93/1656/58   8/436
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
که اشخاص  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  در دونوبت  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  کوچکی  علیرضا  آقای  هیأت:   6730 شماره  1-رأی 
شناسنامه 1799 و خانم معصومه یونسی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 204 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 291/74 مترمربع شماره پالک 2167 فرعی 
ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 
رسمی(. بیدگلی)مالکین  شریفی  علی  و  بیدگلی  کاردی  اله  ولی  از  الواسطه  مع   عادی 

بیدگلی فرزند محمدعلی بشماره  2- رأی شماره 6652 هیأت: آقای عباس مرصعیان 
شناسنامه  شماره  حسام  آقا  فرزند  بیدگلی  مهدی  زهرا  خانم  و   363 شناسنامه 
مترمربع شماره   86/50 به مساحت  یکبابخانه  بالمناصفه(، ششدانگ   (  1250151031
پالک 771 فرعی ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 6654 هیأت: آقای ابوالفضل مرصعیان بیدگلی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه  شماره  حمزاله  فرزند  بیدگلی  مالکیان  فاطمه  خانم  و   2108 شناسنامه 
مترمربع شماره   88/55 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ    6190010806
پالک 772 فرعی ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در  حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 6642 هیأت: آقای محمدعلی مرصعیان بیدگلی فرزند  علی محمد  بشماره 
 301 شناسنامه  شماره  فرزند حسین  بیدگلی  دلیری  مطهره  خانم  و   263 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 261/50 مترمربع شماره پالک 773 فرعی 
 ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

5-رأی شماره 7815 هیأت: آقای حسین  علی اکبرزاده بیدگلی فرزند  ابوالفضل  بشماره 
شناسنامه  321 و خانم صفیه کبوتری بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1426 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91/70 مترمربع شماره پالک 776 فرعی 
آران و  ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  آباد  از6 اصلی واقع در حسین  ازپالک106 فرعی 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از سیدعلی قندچی)مالک رسمی(.
شناسنامه   بشماره  عبداله  فرزند  کیا  محمدی  میثم  آقای  هیأت:   7829 شماره  6-رأی 
715 و خانم زینب راوندی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 1930 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 57/75 مترمربع شماره پالک 149 فرعی ازپالک3 فرعی 

از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 6485 هیأت: آقای محمود نگاری فرزند محمد بشماره شناسنامه  89  
و خانم  اشرف نمکی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 196)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 191/79 مترمربع شماره پالک 67 فرعی ازپالک4 فرعی از  235 

اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  رمضانعلی  فرزند  عیاری  غالمحسین  آقای  هیأت:   6734 شماره  8-رأی 
فرعی   38 پالک  مترمربع شماره  به مساحت 121  یکبابخانه  73، ششدانگ  شناسنامه 

ازپالک11 فرعی از285 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 5026 هیأت: آقای سعید مشرقیان آرانی فرزند  میرزا  بشماره شناسنامه  
414 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 231/50 مترمربع شماره پالک 74 فرعی ازپالک4 
فرعی از 2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از میرزا مشرقیان آرانی)مالک رسمی(.
10-رأی شماره 5181 هیأت: آقای احمدرضا مکارم نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه  
1391، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157/19 مترمربع شماره پالک 75 فرعی ازپالک4 
فرعی از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از رضا مکاری نژاد)مالک رسمی(.
بشماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  شویدی  فرزانه  خانم  هیأت:   6453 شماره  11-رأی 
شناسنامه  75، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 207/50 مترمربع شماره پالک 7747 فرعی 
 ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
محمدتقی   فرزند  آبادی  نوش  شویدی  حمیدرضا  آقای  هیأت:   6455 شماره  12-رأی 
شماره  محمدتقی  فرزند  آبادی  نوش  شویدی  مهدی  آقای  و   233 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 106 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 66/25 مترمربع شماره 
پالک 7748 فرعی ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عزیزاله خالقی)مالک رسمی(.
13-رأی شماره 6633 هیأت: آقای سعید اقبالی آرانی فرزند  حسین  بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   2716 شناسنامه  شماره  پنجعلی  فرزند  رحیمی  ریحانه  خانم  و   295
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 267/50 مترمربع شماره پالک 7767 فرعی ازپالک1178 

فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 3507 هیأت: آقای علیرضا محمودی آرانی فرزند  ماشااله  بشماره 
شناسنامه  172 و خانم ام البنین بقال آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 10018 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/11 مترمربع شماره پالک 2214 فرعی 
ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از علی خان داداشی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 5186 هیأت: آقای علی اکبر زارع مقدم آرانی فرزند غالمحسین  بشماره 
شناسنامه  359، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/50 مترمربع شماره پالک 2240 

فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 5428 هیأت: خانم مریم عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 
176، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 428 مترمربع شماره پالک 2248 فرعی ازپالک 

2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 5916 هیأت: آقای تقی رزاق پورآرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه  
127 و خانم اعظم پور ابراهیمی آرانی فرزند حیدرعلی شماره شناسنامه 455 )به ترتیب 
نسبت به 1/5 دانگ و 4/5 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 
157/01 مترمربع شماره پالک 2434 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمحسین  فرزند  پور  متین  عباس  آقای  هیأت:   3207 شماره  18-رأی 
شناسنامه  402 و خانم خدیجه کاظمیان قمصری فرزند علی شماره شناسنامه 10819 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/66 مترمربع شماره پالک 1377 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

عباس شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  مفرد  هیأت: خانم زهرا  19-رأی شماره 5210 
فرعی   1415 پالک  مترمربع شماره   144/50 مساحت  به  یکبابخانه  12143، ششدانگ 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  علی  منده  فرزند  آرانی  لبوسی  مهدی  آقای  هیأت:   6629 شماره  20-رأی 
 191 شناسنامه  شماره  اصغر  فرزند  الدین  شمس  زینب  خانم   و   583 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/09 مترمربع شماره پالک 1447 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  علی  فرزند  آرانی  زاده  غالمرضا  سکینه  خانم  هیأت:   6633 شماره  21-رأی 
پالک 1449  مترمربع شماره   306 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ    95 شناسنامه 

فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل.

شماره  علی  فرزند  کاغذی  زاده  لطیف  کبری  خانم  هیأت:   6625 شماره  22-رأی 
شناسنامه 1، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالک 1452 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  مراد  آقا  فرزند  ساالروند  قدمی  جواد  آقای  هیأت:   7114 شماره  23-رأی 
شماره  غالمرضا  فرزند  جعفرآبادی  پورغالم  معصومه  خانم  و   375 شناسنامه 
شناسنامه 8960 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع شماره 
پالک 1455 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 7108 هیأت: آقای سید ناصر شجاعی آرانی فرزند مرتضی بشماره 
 51 شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  باللی  مطهره  خانم  و   8982 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227/06 مترمربع شماره پالک 1458 فرعی 
ازپالک376 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

غالمرضا   فرزند  آرانی  زاده  احسن  اکبر  علی  آقای  هیأت:   7834 شماره  25-رأی 
بشماره شناسنامه  32 و خانم حوراء خانی آرانی فرزند یداله شماره شناسنامه 9764 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/67 مترمربع شماره پالک 1465 فرعی 
ازپالک87 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  فرزند سید مصطفی  هنرمند  آقای سید مجتبی  هیأت:  26-رأی شماره 6723 
شناسنامه  354، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96/50 مترمربع شماره پالک 1019 
فرعی ازپالک323 فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

27-رأی شماره 6737 هیأت: آقای حسن بابایان بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
فرعی   4943 پالک  شماره  مترمربع   128/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  474

ازپالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  فرزند حسین  آبادی  نوش  دیدار  آقای مسعود  هیأت:  28-رأی شماره 3872 
شماره  محمد  سید  فرزند  آبادی  نوش  صدیقی  صدیقه  خانم  و   4855 شناسنامه 
شناسنامه 5 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323 مترمربع شماره پالک 
763 فرعی ازپالک106 فرعی از41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
29-رأی شماره 743 هیأت: خانم باشی سجادی نوش آبادی فرزند غالمحسین شماره 
 754 پالک  مترمربع شماره   157/50 مساحت  به  یکبابخانه  143، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی ازپالک160 فرعی از41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بشماره شناسنامه   علی  فرزند  نیک سرشت  میثم  آقای  هیأت:   1630 30-رأی شماره 
130، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/80 مترمربع شماره پالک 411 فرعی ازپالک 

43 اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31-رأی شماره 667 هیأت: آقای سید حسن عباس زاده آرانی فرزند سیداحمد  بشماره 
شناسنامه  35 و خانم صدیقه صالحیان آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 9482 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242/50 مترمربع شماره پالک 1324 فرعی از 
 پالک 235 فرعی ازپالک 2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
32-رأی شماره 2025 هیأت: آقای حمید مسلم نژاد فرزند یاسین بشماره شناسنامه  
16645 و خانم اعظم عابدین زاده فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 497 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/15 مترمربع شماره پالک 1343 فرعی ازپالک142 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:  93/9/11

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
فقدان سند مالكيت

برگ  دو  ارائه  با  عباسعلي  فرزند  سهرفروزاني  وکیلي  صادق  آقاي  اینکه  به  نظر 
مفقود شدن سند  امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي  و  استشهادمحلي که هویت 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 32/1315 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا 
شده که سند مذکور ذیل ثبت 25737 در صفحه 448 دفتر 199 بنام زهره عطائي ولنداني 
صادر گردیده سپس در سند رسمي 40927–72/8/22 دفتر4 شهرضا به صادق وکیلي 
سهرفروزاني انتقال گردیده و بموجب سندرسمي 11694– 85/7/3 دفتر 59 دهاقان در 
مالکیت  نامبرده درخواست صدور سند  اینک  باشد  بانک کشاورزي دهاقان مي  رهن 
المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر  ده روز پس از 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره 
ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی 

الحساب  علی  ریال  مبلغ 40/000/000  به  دادخواستی  آنالوئی  آقای حشمت ا...   8/497
به  و  تقدیم  است  مجهول المکان  شده  اعالم  که  آپادانا  میالد  سازه  شرکت  طرفیت  به 
به  و  ثبت گردیده  لنجان  اختالف  کالسه 124/93 در شعبه سوم حقوقی شورای حل 
تقاضای  به  بنا  و  شورا  دفتر  برای  خوانده  اقامت  محل  آدرس  نبودن  مشخص  علت 
از  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
روزنامه های  کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در مورخ 93/9/29 ساعت 
4/30 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:616 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان 
ابالغ رای 

8/500 شماره دادنامه: 9309970352700792 شماره پرونده: 9209980359601773 
شماره بایگانی شعبه: 921182 شاکی: آقای عبدا... سیدی به نشانی اصفهان – خ رباط 
اول – ک انقالب – فرعی اول – پ73 متهم: آقای حامد حقیقی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: سرقت دوچرخه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت 
آقای عبدا... سیدی فرزند آقاشیری علیه آقای حامد حقیقی فرزند روزعلی و دائر بر 
پرونده(  محتویات صفحه28  وفق  کیفری  سابقه  دارای  )و  شاکی  از  دوچرخه  سرقت 
انتظامی  انجام شده گزارش مرجع  تحقیقات  پرونده  اوراق  بررسی  و  توجه  با  دادگاه 
شکایت شاکی محتویات صفحه 20 بیست پرونده و محتویات صفحات 4-5-6 که حاکی 
متهم در  واقع  به  مقرون  و  اقاریر صریح  و  بوده  مال مسروقه  و  از کشف دوچرخه 
عدم حضور وی  و  پیوستی  کیفرخواست صادره  مفاد  و  پرونده  صفحات 26-18-3 
انتسابی را  اتهام  از خویش در مجموع  دفاع موثر  نهایت عدم  دادگاه و در  در جلسه 
ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-661 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات متهم 
موصوف الذکر را به تحمل 95 روز حبس و چهار ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید 
و در خصوص اعمال ماده 667 قانون مارالذکر نظر به کشف مال مسروقه موضوعًا 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف  غیابی  رای صادره  می باشد  منتفی 

همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:20028 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/501 شماره دادنامه: 9309970352700700 شماره پرونده: 9209980358001242 
 – اصفهان  نشانی  به  رئیسی  فضل ا...  آقای  شاکی:   921071 شعبه:  بایگانی  شماره 
زینبیه – ایستگاه زینبیه – ک منتظرالمهدی – پ163 متهم: آقای بهرام نظری به نشانی 
مجهول المکان اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- جعل 3- استفاده از اوراق مجعول گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص شکایت آقای فضل ا... رئیسی فرزند میرزا آقا علیه آقای بهرام نظری فرزند 
یارعلی و دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری )به مبلغ چک شماره 
 580597-87/9/25( بانک ملی و به مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال )57/000/000 ریال(

دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده – تحقیقات انجام شده – شکایت شاکی– 
چک شماره یاد شده فوق و نحوه اظهارات سایر متهمین در پرونده و مطلعین در پرونده 
و محتویات صفحات 23-165 و اظهارات آقای رضا نظری در صفحات 105-124 که 
اظهار داشته چک را برادرم بهرام داده است و نظر به صورتجلسه مورخه 1390/9/28 
صفحات 108-107 در مواجهه حضوری و اظهارات مطلع به نام طاهره ابراهیمی صفحه 
اقرار متهم به دادن چک به آقای  111 و نحوه دستگیری بهرام نظری صفحه 125 و 
جاوری در صفحه 127 و صورتجلسه مواجهه حضوری بین متهم و برادرش صفحه 
129 و کشف چک یاد شده در ید متهم و مفاد کیفرخواست صادره و قرار مجرمیت 
صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش در 
مجموع اتهام انتسابی کالهبرداری را ثابت و محرز دانسته مستنداً به ماده یک قانون 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء – اختالس و کالهبرداری متهم موصوف الذکر را عالوه 
بر رد مال به صاحبش مبلغ فوق الذکر به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی 
معادل مالی که اخذ کرده است به شرح فوق در حق صندوق دولت محکوم مینماید و 
در خصوص اتهام متهم موصوف الذکر دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول نظر به 
اینکه جعل و استفاده از آن مقدمه برای کالهبرداری بوده است و بزه مستقلی محسوب 
نمی شود لذا نظر به مراتب و به لحاظ فقد ادله اثباتی الزم و کافی و عدم احراز بزه 
مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت و اقتضاء اصل 
برائت حکم بر برائت متهم موصوف الذکر را صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.
م الف:20029 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
8/502 شماره دادنامه: 9309970353200878 شماره پرونده: 9309980363800362 
اصفهان  نشانی  به  نژاد  حنیف  رضا  آقای  متهم:   930323 شعبه:  بایگانی  شماره 
مرکزی  زندان  )فعاًل  پ47   – چپ  سمت   – اول  چهارراه   – بهداری  ک   – قائمیه  خ   –
از  پس  دادگاه  گردشکار:  وظیفه  انجام  حین  ماموران  به  نسبت  تمرد  اتهام:  اصفهان( 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا حنیف نژاد فرزند عبدالرسول 
با  دادگاه  این  وظیفه  انجام  در حین  انتظامی  نیروی  مامورین  به  نسبت  تمرد  بر  دایر 
 93/3/7 انتظامی و صورتجلسه  مامورین  موثق  گزارش   – معموله  تحقیقات  به  توجه 
و  نامبرده  غیرموجه  دفاعیات  و  متهم  صریح  اقرار  همچنین  و  مربوطه  ضابطین 
انتسابی  بزه  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  به  توجهًا 

محکومیت  به  حکم  اسالمی  مجازات  قانون   607 ماده  به  مستنداً  دانسته  محرز  را 
و  صادر  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  تعزیری  حبس  ماه  هشت  تحمل  به  متهم 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  حضوری  صادره  رای  می دارد  اعالم 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 20030 

الهی نژاد دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9109980358401012 پرونده:  9309970353501007شماره  دادنامه:  8/503شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921656 شاکی: آقای حمیدرضا جهانگیری پور به نشانی آپادانا 
دوم – ک الله – بن گلها – پ66 –ط1 متهم: آقای جمال عرب عامری به نشانی تهران 
اتهام:  واحد4-متواری   – پ23   – علی  ک رضا   – هوایی  نیروی   – اول  پیروزی  خ   –
کالهبرداری گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
مبلغ  به  کالهبرداری  بر  دائر  )متواری(  عامری  عرب  جمال  آقای  اتهام  خصوص  در 
1/400/000 تومان موضوع شکایت اولیه آقای حمیدرضا جهانگیری پور فرزند حسین 
با این توضیح که شاکی مدعی است در مورخ 90/1/2 شخصی خود را عادل حسینی 
معرفی نموده و از طریق تلفن شاکی درخواست کرده تا پارک شهربازی )تحت تصدی 
منتهی  دهد  اجاره  متهم  به  عراقی  اتباع  استفاده  روز جهت  یک  مدت  برای  را  شاکی( 
متعاقبا سهم از شاکی درخواست نموده تا به عابربانک مراجعه کند و با تغییر زبان 
دستگاه به انگلیسی نهایتا موفق به برداشت وجوهی از حساب شاکی شده است دادگاه 
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
تحقیقات  مرحله  در  ماخوذه  بانکی  حسابهای  پرینت   - خصوصی  شاکی  شکایت   -
مقدماتی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و 
مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس – ارتشاء و کالهبرداری وی 
را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
10 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:20031 

گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجراييه 

پرونده:9209980353000028  9310420353000004 شماره  اجراییه:  8/504 شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920750 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090353001250 و شماره دادنامه مربوطه 9309970353000712 محکوم علیهم 
مجتمع   – کش  اره  شهید  ک   – جی  خ   – پروین  خ  نشانی  به  نیکبخت  حمید  سید   -1
نشانی  به  نیکبخت  مجید  سید   -2 مرکزی  زندان  ساکن   -3 پالک   -1 واحد   -2 طلوع 
بابت  مجهول المکان متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال 
دادرسی  هزینه  پرداخت  و   91/8/30-794/279601 شماره  چک  وجه  خواسته  اصل 
طبق تعرفه به مبلغ سی و سه میلیون و یکصد هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه محکوم به از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص تورم 
به  علیه  محکوم  از  احکام  اجرای  هزینه  اخذ  و  کرد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  که 
قبول  مورد  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  له  محکوم  اعسار  ضمنًا  دولت.  صندوق  نفع 
نشانی  به  عبدالکریم  فرزند  گلشاه  اکبر  علی  له:  محکوم  مشخصات  است.  شده  واقع 
بن بست  بلوار میخک –  مجتمع مالصدرا –  خ عسگریه دوم –  خ پروین –  اصفهان – 
شهید حسام – پالک420. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
ماه محکوم خواهید   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
م الف:20036  نمائید.  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/505 شماره دادنامه: 9309970353501360 شماره پرونده: 9209980358601897 
شماره بایگانی شعبه: 930074 شاکی: خانم اعظم منصوری به نشانی بهارستان – خ 
فرهنگ – خ گلسار – مجتمع تامین اجتماعی – ورودی اول – بلوک آ3- واحد13 متهم: 
آقای مهدی قائدی دهقی اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
متعلق   LG همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک  سرقت  بر  دائر  دهقی  قائدی  مهدی  آقای 
از  کیفرخواست صادره  به  عنایت  با  دادگاه  فرزند جعفرقلی  اعظم منصوری  خانم  به 
پاسخ  و  شاکی خصوصی  شکایت  و  اصفهان  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای 
استعالم واصله و نتیجه ردیابی گوشی مسروقه که داللت بر فعال بودن خط در تصرف 
متهم با گوشی مسروقه را دارد و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ 
قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم 
بوده و مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 
متهم را به تحمل یکسال حبس و سی ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.م الف:20378 گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای
8/506 شماره دادنامه: 9309970353701245 شماره پرونده: 9309980364800205 
نشانی  به  بابوکانی  ابراهیمی  اکبر  علی  آقای  شاکی:   930472 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ20  روبروی   – زاده  رمضان  ش  بن   – طالقانی  خ   – بابوکان   – خمینی  امام   خ 
طریق  از  مال  تحصیل   -1 اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  خالقی  امرا...  آقای  متهم: 
پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  امانت  در  خیانت   -2 نامشروع 
دادگاه: در  مینماید. رای  به صدور رای  به شرح زیر مبادرت  اعالم  را  ختم رسیدگی 
دستگاه  یک  به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دایر  خالقی  امرا...  آقای  اتهام  خصوص 
اکبر  علی  آقای  به  متعلق  818ن49-ایران13  انتظامی  شماره  به  پژو405  خودروی 
ابراهیمی فرزند حسن با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان – شکایت شاکی – تحقیقات به عمل آمده در دادسرا – اظهارات شهود و عدم 
حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده 
را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف 
ده  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  تعزیری  حبس  یکسال  تحمل  به  را 
قابل  روز  بیست  آن ظرف  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
می باشد.م الف:20381  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در   تجدیدنظرخواهی 

حسینی رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/507 شماره دادنامه: 9309970353701201 شماره پرونده: 9209980360000220 
خانم   -1 شکات:  920308و920307  شعبه:  بایگانی  شماره   9109980360000358 و 
کوچه24- پالک20- مستاجر طباخیان   – خ سروش   – به نشانی اصفهان  مینا توکلی 
2- آقای سید مهدی حسینی به نشانی پل سرهنگ – خ عطار نیشابوری – ک سعدی – 
پ81 متهمین: 1- آقای رسول سلطانی 2- آقای مهرداد حیدری 3- آقای حسین الفیده 
4- آقای محمد حیدری 5- آقای مرتضی عمویی 6- آقای میثم علیزاده 7- آقای مرتضی 
خ   – به نشانی اصفهان  فاقد آدرس 8- آقای محمد حیدری  به نشانی  سلطانی همگی 
اتهام ها:  پ44   – بن بست گل بهار   – کوی صالحی   – شهرک ولی عصر)عج(   – کاوه 
1- ورود به عنف 2- ورود به عنف به منزل، شرکت در تخریب عمدی وسایل منزل 
3-ورود به عنف 4- ورود به عنف و شرکت در تخریب عمدی )وسایل منزل( و تهدید 
به عنف و شرکت  توهین 5- ورود  نگهداری و حمل سالح)کلت کمری( و  به مرگ و 
در تخریب عمدی)وسایل منزل( 6- ورود به عنف و شرکت در تخریب عمدی)وسایل 
منزل( و ایراد ضرب و جرح عمدی با لوله آهنی به پیشانی 7- ورود به عنف و ایراد 
گردشکار:  قداره  با  نمایی  قدرت  و  تهدید   -8 شاکی  بدن  روی  عمدی  جرح  و  ضرب 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- مرتضی عموئی دائر بر 
ورود به عنف، مشارکت در تخریب عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای 
مهدی حسینی عاشق آبادی فرزند نصرا... 2- رسول سلطانی دائر بر ورود به عنف 
و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای مهدی حسینی عاشق آبادی فرزند نصرا... 
3- حسین الفیده فرزند علی اکبر دائر بر ورود به عنف و مشارکت در تخریب عمدی 
و توهین 4- میثم علیزاده دائر بر ورود به عنف 5- مهرداد حیدری دائر بر ورود به 
عنف 6- مرتضی سلطانی دائر بر تهدید و قدرت نمایی با قداره با عنایت به کیفرخواست 
)آقای  خصوصی  شاکیان  شکایت   – اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
پزشکی  های  گواهی   – انتظامی  مرجع  گزارش  توکلی(-  مینا  خانم  و  حسینی  مهدی 
قانونی – اظهارات شهود و مطلعین – عدم حضور و متواری بودن متهمان ردیف اول و 
دوم و چهارم تا ششم – بعض اقاریر ضمنی متهم ردیف سوم و دیگر دفاعیات بالوجه 
مشارالیه – مواجهه حضوری بین شاکیان و متهم ردیف سوم – اظهارات دیگر متهم 

پرونده )محمد حیدری( در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
دادگاه جرائم انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و نظر به اینکه بعضی از متهمان 
هنگام ورود مسلح )به سالح سرد( بوده اند مستنداً به مواد 608- تبصره ماده 614-

617-669-677و694 قانون تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت ماده 47 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1370 )قانون حاکم بر زمان وقوع جرم و مواد 710-709-488-27-

714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم ردیف اول را از جهت ورود به عنف به 
تحمل سه سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در تخریب عمدی به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و از جهت جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و از جهت جنبه خصوصی به پرداخت یک سوم دیه کامل بابت پارگی عمیق 
پیشانی به همراه شکستگی استخوان پیشانی و خونریزی روی سخت شامه )مجموعًا 
مأمومه( در حق آقای مهدی حسینی ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم و متهم ردیف 
دوم را از جهت ورود به عنف به تحمل سه سال حبس تعزیری و از جهت جنبه عمومی 
ایراد ضرب و جرح عمدی به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت جنبه خصوصی 
به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت متالحمه روی ساعد راست و یک درصد 
دیه کامل بابت دامیه قدام ساق راست و دو درصد دیه کامل بابت حارصه های قدام 
ساق راست و قدام ساق چپ و زیر زانوی چپ و خلف آرنج راست و شش هزارم دیه 
کامل بابت کبودیهای خلف زانوی چپ و خلف پهلوی چپ و پلک فوقانی چشم راست 
و ... دیه کامل بابت دامیه بند اول سبابه چپ و یک درصد دیه کامل بابت دامیه طرف 
چپ شکم در حق آقای مهدی حسینی ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه و متهم ردیف 
سوم را از جهت ورود به عنف به تحمل سه سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در 
تخریب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از جهت توهین به تحمل پنجاه ضربه شالق 
تعزیری و هر یک از متهمان ردیف چهارم و پنجم را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
و متهم ردیف ششم را از جهت تهدید به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت قدرت 
نمایی با قداره به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید 
و در خصوص دیگر اتهامات آقای حسین الفیده دائر بر تهدید و نگهداری کلت کمری 
و همچنین اتهام محمد حیدری دائر بر ورود به عنف به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و 
مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهمان صادر می گردد رای صادره در 
قسمت برائت و محکومیت نسبت به متهم ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت 
محکومیت نسبت به متهم ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت محکومیت نسبت به 
سایر متهمان غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد.م الف:20382  حسینی رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

8/508 شماره دادنامه: 9309970354101088 شماره پرونده: 9209980366102034 
شماره بایگانی شعبه: 930320 شاکی: آقای جمشید بحیرائی به نشانی خ رباط سوم 
– شهرک نگین – ک فیروز4 شرقی – جنب مجتمع ارین – درب سبز – ط3 متهم: آقای 
به  توهین   -2 تلفنی  مزاحمت   -1 اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  بحیرائی  خدا  رحم 
اشخاص عادی 3- تهدید گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای رحم خدا بحیرائی فرزند شفیع )متواری( دائر بر مزاحمت تلفنی و توهین لفظی و 
تهدید از طریق تلفن موضوع شکایت آقای جمشید بحیرائی دادگاه با عنایت به شکایت 
عدم حضور متهم و دفاع موثر   – متن بازنویسی شده مکالمات ضبظ شده   – شاکی 
بزهکاری نامبرده را در خصوص تهدید و توهین محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به 
مواد 608و669 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 وی را محکوم به پرداخت یک 
میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ توهین و یکسال حبس تعزیری به لحاظ تهدید می نماید 
بدیهی است مطابق ماده 134 قانون مجازات مصوب 1392 صرفًا مجازات اشد )دو سال 
حبس( قابل اجرا است و در خصوص اتهام مزاحمت تلفنی با توجه به رعایت قاعده تعدد 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  به اصل 37  بزه مستنداً  احراز وقوع  معنوی و عدم 
از  روز   20 رای صادره ظرف  می گردد  اعالم  و  نامبرده صادر  برائت  بر  رای  ایران 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:20383 ربیعی رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/509 شماره دادنامه: 9309970354101053 شماره پرونده: 9209980364800270 
شماره بایگانی شعبه: 930321 شاکی: آقای پرویز مرادی به نشانی خمین شهر – بلوار 
پ7 متهم: آقای وحید سرسنگی به نشانی مجهول المکان   – ک وطن خواه   – منتظری 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  عمدی  جرح  و  اتهام: ضرب 
رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
عمدی موضوع شکایت  و جرح  بر ضرب  دائر  )متواری(  وحید سرسنگی  آقای  اتهام 
پزشکی  گواهی  و  به شکایت شاکی  عنایت  با  دادگاه  جلیل  فرزند  مرادی  پرویز  آقای 
دانسته  مسلم  و  محرز  را  وی  بزهکاری  موثر  دفاع  و  متهم  حضور  عدم  و  قانونی 
نامبرده   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  از   559 و   709 مواد  به  مستنداً  لذا 
رای  می نماید  در حق شاکی خصوصی  کامل  دیه  درصد   2/5 پرداخت  به  محکوم  را 
است.م الف:20384  مرجع  همین  در  اعتراض  قابل  روز   10 ظرف  و  غیابی   صادره 

ربیعی رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/510 شماره دادنامه: 9309970354401145 شماره پرونده: 9309980358900549 
شماره بایگانی شعبه: 930586 شاکی: آقای پرویز منافی به نشانی اصفهان – خ جی 
– خ تاالر – ک ش فانی متهمین: 1- خانم معصومه میرآبی به نشانی اصفهان – ملک 
شهر – خ مطهری – باالتر از سه راه مهدیه – ک آسیاب – بن بست سوم – سمت راست 
2- آقای میالد قربان 3- آقای غالمحسین قربانی به نشانی اصفهان – خ ولیعصر – ک 
اتهام ها: 1- سرقت خودرو 2- مساعدت  پ117   – آزادگان  جنب حسینیه   – آزادگان 
مجرم برای خالصی از محاکمه و محکومیت گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام خانم سید معصومه میرآبی فرزند سید قاسم متولد 1370 و آقای 
میالد قربانی فرزند غالمحسین فعاًل متواری هر دو دائر بر مشارکت در سرقت اتومبیل 
شاکی آقای پرویز منانی فرزند علی اصغر متولد 1362 و اتهام آقای غالمحسین قربانی 
فرزند نجف متولد 1350 دائر بر مساعدت در فرار دادن و خالصی متهم دادگاه نظر 
به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات متهم ردیف  اول و خواهرش در مرجع انتظامی 
و هر چند اتومبیل در ید وی کشف شده و با عنایت به فراری بودن متهم ردیف دوم 
دادگاه ارتکاب بزه سرقت را از طرف متهم ردیف اول خانم میرآبی محرز ندانسته 
و  می گردد  اعالم  و  وی صادر  برائت  بر  رای  اساسی  قانون  از   37 اصل  به  مستنداً 
در خصوص متهم ردیف دوم دادگاه نظر به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات متهم 
ردیف اول و اظهارات پدر متهم )متهم ردیف سوم( و متواری بودن متهم ردیف دوم و 
دفاعیات بالوجه متهم ردیف سوم در مرجع انتظامی و جمیع جهات موجود بزهکاری 
آنان را محرز دانسته مستنداً به ماده 661 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 
متهم ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و 
به ماده 554و553 از قانون فوق الذکر و رعایت تبصره این  متهم ردیف سوم مستنداً 
ماده به جهت رابطه نسبی بین متهم ردیف دوم و سوم حکم به محکومیت وی به تحمل 
چهار ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 10 روز 
قابل واخواهی در این شعبه است.م الف:20386 محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350200756 پرونده:  شماره   9309970350200 دادنامه:  شماره   8/511
آقای  وکالت  با  بهرامی  وکیل  مجید  آقای  خواهان:   920850 شعبه:  بایگانی  شماره 
پاسارگاد6-  مجتمع   – سیمین  راه  سه   – اصفهان  نشانی  به  برزکی  نجاری  علیرضا 
واحد30 خواندگان: 1- خانم سعیده جبارنیا به نشانی مجهول المکان 2- آقای ساسان 
خانعلی زاده با وکالت آقای نیما محمدی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی – ابتدای خ 
شیخ مفید – ساختمان گنجه –ط1 خواسته: اعتراض ثالث اجرایی 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 اعتراض آقای مجید وکیل بهرامی فرزند محمد با 
زاده  به طرفیت خانم سعیده جبارنیا و ساسان خانعلی  نجاری  علیرضا  آقای  وکالت 
شماره  به  کمری  تویوتا  خودروی  توقیف  به  نسبت  اجرایی  ثالث  اعتراض  عنوان  به 
مبایعه  مصدق  تصویر  به  توجه  با  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  277ه12ایران77 
نامه مورخه 92/6/25 و وکالت نامه رسمی تنظیمی پیرو مبایعه نامه مذکور به شماره 
4236-92/6/25 و اظهارات وکیل معترض ثالث اجرایی مبنی بر اینکه تاکنون خواهان 
را  خود  مدارک  و  دالیل  و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  اصلی  خوانده  و  اصلی 
پیرو درخواست  را  از طرفی خواهان اصلی دادخواست اصلی خود  اند و  نداده  ارائه 
تامین خواسته ظرف فرجه 10 روزه تقدیم نکرده است دادگاه با توجه به عدم حضور 
خواهان و خوانده اصلی و عدم وصول هرگونه الیحه ای برای جلسه رسیدگی 93/6/11 
و بالتعرض گذاشتن اعتراض مذکور درخواست معترض ثالث اجرایی را وارد دانسته 
مدنی  دادرسی  آیین  112و118  ماده  و  احکام  اجرای  قانون   147 ماده  به  مستنداً  و 
از توقیف اعالم شده نسبت به خودروی تویوتا کمری به شماره  مقرر می دارد دفتر 
277ه12ایران77 رفع اثر گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:20390 

معقولی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



کوتاه 

کشف جدیدی که دنیا را 
متحول می کند

در قرن جدید بش��ر با دو جریان عمده روبرو است، 
یکی کاهش ذخایر انرژی خود و دیگری وفور نعمتی 

که وجود دارد و او نمی تواند از آن ها استفاده کند.
محققان در دانشگاه واش��نگتن تکنولوژی راکتور 
فازی را طراحی کرده اند که به وس��یله آن می توان 
انرژی زیادی را تولید کرد و هزینه تولید آن به اندازه 

راه اندازی یک کارخانه زغال سنگ معمولی است.
این تکنولوژی با استفاده از اتم های هیدروژنی ذوب 
شده هلیوم را تشکیل می دهد که در جریان تشکیل 
این هلیوم ه��ا مقدار بس��یار زیادی ان��رژی تولید 
می شود.به باور این محققان یک لیوان آب می تواند 
انرژی معادل انرژی نیم میلیون بشکه نفت را تولید 
کند. این انرژی س��الم تر از انرژی اس��ت که امروزه 
نیروگاه های هسته ای به وس��یله اتم های سنگین 
هسته ای تولید می کنند.همچنین این کشف جدید 
از انتش��ار مقدار زیاد رادیو اکتیو در هوا جلو گیری 
می کند و به دلیل اس��تفاده از هیدروژن در چرخه 
س��وختی خود، تولید این انرژی هیچ وقت به پایان 
نخواهد رسید. پیش بینی می شود که این انرژی در 

۲۵ سال آینده به استفاده عمومی برسد.

نسل جدید ترمزخودرو ها 

ترمزهای خوردوهای جدید این امکان را می دهند 
تا در صورتی که راننده نتواند س��ریع عمل کند، به 
طور خودکار ترمز گرفته و کاهش تصادف را در پی 
داشته باشد. شرکت فور یک سیستم »کمکی قبل 
از برخورد« را تولید کرده اس��ت که با اس��تفاده از 
داده های به دس��ت آمده از رادار ها و دوربین، عبور 
و مرور اشیاء را تشخیص می دهد و به طور خودکار 
ترمز کرده و در نتیجه کاهش شدت تصادفات را در 
پی دارد.  این سیستم با اس��تفاده از دوربین نصب 
شده در شیش��ه جلو و رادار روی س��پر جلو امکان 
تشخیص را به راننده می دهد و اگر راننده نتواند به 
موقع ترمز بگیرد، این سیس��تم به طور خودکار و با 

نیروی زیادی ترمز خواهد کرد.
 به گفته سازندگان این سیس��تم جایگزین راننده 
نمی ش��ود و محدودیت هایی هم در تاریکی شب، 
ش��رایط نور کم و وس��ایل نقلیه در حال حرکت در 

مسیر مقابل را دارد.

ویروسی که انسان را 
کندذهن می کند!

محققان دانشکده پزشکی جان هاپکینز و نبراسکای 
آمریکا موفق به کشف ویروسی شده اند که موجب 

کندذهنی انسان می شود.
 محقق��ان در ط��ول یک پژوه��ش برای بررس��ی

 DNA میکروب های گلوی افراد، دریافتند که یک 
موجود در گلو با ویروسی به نام ATCV-۱ کامال 
همس��ان اس��ت. این ویروس باعث آل��وده کردن 
جلب��ک س��بز موج��ود در دریاچه ه��ا و حوضچه 
های آب ش��یرین می ش��ود و تا ام��روز تصور می 
 ش��د که بدن انس��ان نس��بت به این ویروس ایمن 

است.
 این ویروس در نمونه برداش��ته ش��ده از گلوی ۴۲ 
درصد از داوطلبان شرکت کننده در تحقیق وجود 
داشت. مطالعه بیشتر نشان داد که این ویروس مغز 
را آلوده می کند و با کاهش کارکردهای ش��ناختی 
مغز، آگاه��ی فضایی و توجه، باع��ث کندی ذهن و 

حماقت می شود.
 تاثیر مس��تقیم این ویروس بر کاهش توانایی مغز 
کامال به اثبات رس��یده اس��ت ولی هنوز دلیل آن 
مش��خص نیس��ت. نتایج این تحقیقات برای اولین 
بار ثابت کرده اس��ت ک��ه میکروارگانیس��م هایی 
وج��ود دارند که ب��دون تاثی��ر بر سیس��تم ایمنی 
بدن، ق��ادر ب��ه تحری��ک سیس��تم فیزیولوژیکی 
 هس��تند. عمده ترین تفاوت های فیزیولوژیکی، از

 تفاوت های ژنتیکی ناشی می ش��وند و بسیاری از 
آنان به دلیل وجودمیکروارگانیس��م های مختلف 
در ب��دن هس��تند.مدیر ای��ن پ��روژه تحقیقات��ی 
گفته اس��ت ک��ه این مطالع��ه نگ��رش جدیدی را 
برای مقابله ب��ا عوامل بیم��اری زا از قبیل ویروس 
 ابوال و آنفلوان��زا پیش روی دانش��مندان قرار داده 

است.

آدامس ،گوشت و میوه خشک؛ ۳ ماده غذایی 
که باعث بوی بددهان می شود

 آدامس ،گوش��ت و میوه خش��ک؛ ۳ م��اده غذایی اس��ت ک��ه باعث ب��وی بددهان 
می شود.

1.قرص و آدامس های نعنایی
تبلیغ��ات بازرگانی فقط ش��رط یک ق��رار مالقات موفق را اس��تفاده و ی��ا جویدن 
 آدامس های نعنایی می دانند که باعث بوی خوش دهان شما و ارتقا اعتمادبه نفس شما

 می شود.
اما حقیقت این اس��ت که به محض اینک��ه منتول موجود در آدامس فرومی نش��یند 
ش��رایط دهان و بوی دهان ش��ما می توان��د حتی بدت��ر از قبل ش��ود. آدامس ها و 
خوش��بوکننده های ده��ان حاوی برخ��ی ترکیبات ش��یرین و باکتریایی هس��تند 
که پ��س از مدت��ی از اتم��ام جوی��دن، می توان��د باعث ب��وی بددهان ش��وند. این 
 ش��رایط ممکن اس��ت در آدامس ه��ا و خوش��بوکننده های ب��دون قن��د متفاوت

 باشد.
2.گوشت

زمانی که بدن شما بیش از مصرف موردنیاز گوشت دریافت کند، به صورت خودکار آن 
را به کربوهیدرات تجزیه می کند تا به صورت آنی اکسیدشده و تبدیل به انرژی شود. 
یکی از این ثمرات می تواند بخار آمونیاک باشد که از دهان خارج می شود و منجر به 

بوی بددهان می شود.
۳.میوه های خشک شده

میوه های خشک ش��ده نیز دارای قندی هس��تند ک��ه باکتری ه��ا می توانند در آن 
 محیط رش��د کنند و ای��ن باکتری ه��ا می توانند باعث ایج��اد بوی ب��دن دردهان

 شوند.
از طرفی دیگر این میوه ها که به صورت خشک ش��ده در بازار موجود هستند، دارای 
قند زیادی هستند و یک تکه از زردآلوی خشک شده به اندازه یک زردآلوی کامل تازه 

قند دارد.

تقویت حافظه و اعصاب جنین با مصرف بادام 
در زنان باردار

یک استاد دانشکده طب سنتی تدابیر زنان در دوران بارداری را تشریح کرد.
غالمرضا کردافشاری درباره تدابیر زنان باردار اظهار داشت: زنان باردار از مصرف آب 

سرد و آب داغ پرهیز کنند.
به گفته وی مصرف یخ و آب یخ در دوران بارداری منع ش��ده است و بسیاری از زنان 
در این دوران میل به مصرف یخ دارند که خوردن یخ در دوران بارداری ممنوع است 
همچنین گرس��نگی های طوالنی مدت منجر به یکس��ری عوارض برای زنان باردار 
می شود و اجسام کتونی ساخته می شود که افراد باردار از گرسنگی طوالنی مدت باید 

پرهیز داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود: زنان باردار غذاهای چرب مصرف نکنند و برای جلوگیری از 
یبوست هم باید غذاهایی که برای یبوست مفید است مثل ترنجبین، گل قند، انجیر 

خیسانده، آلوی خیسانده، خاکشیر و مواد غذایی مناسب با مزاجشان مصرف کنند.
کردافشاری ادامه داد: مصرف برخی ملینات گیاهی مانند گل ختمی و بنفشه در این 
دوران ممنوع است و اگر یبوس��ت دارند مصرف آلو و انجیر خیسانده و روغن زیتون 

مفید است.
وی افزود: بهترین میوه برای زنان باردار سیب و به است. استفاده از گالبی، زردآلو و 
انجیر، انگور و انار مفید است. بادام درختی از بهترین خشکبارهاست که هم تقویت 

حافظه، مغز و سیستم عصبی خودزنان باردار  و جنین را می کند.
این اس��تاد دانش��گاه گفت: حریره ب��ادام و خوردن خود بادام، ش��یره بادام بس��یار 
چیزهای مفید و ارزش��مند است. پس��ته خون ساز اس��ت و جزو تقویت کننده های 
 معده به ش��مار می آید و فندق نیز مناس��ب اس��ت اما بهتر اس��ت که گ��ردو کمتر 

مصرف شود.
ک��رد افش��اری خاطرنش��ان ک��رد: مص��رف آبمیوه ه��ای طبیع��ی برایش��ان 
 مفی��د اس��ت. همچنی��ن، مص��رف س��کنجبین نی��ز بافاصل��ه از غ��ذا مناس��ب

 است.

گل مغرب��ي احتماال از آمریکاي ش��مالي 
 به دیگر نقاط دنیا راه یافته اس��ت و چون 
این گل هنگام غروب ش��کفته مي شوند، 
به گل مغربي معروف ش��ده است. قسمت 
مورد اس��تفاده این گیاه اکثرا ریشه و دانه 
آن اس��ت. دانه ها حدود ۲0 درصد روغن 
دارند که به روغن گل مغربي مشهورند. این 
گیاه در ایران نم��ي روید، ولي محصوالت 
روغن آن در فرآورده هاي مهمي استفاده 

مي شود.
بیماري هاي قلبي و عروقي:

تحقیقات بسیاري نشان داده اند که مصرف 
LA مي تواند کلس��ترول را کاهش دهد. 
این در حالي اس��ت ک��ه GLA ۱70 بار 
 قوي تر از LA مي باشد.سرطان پستان و

 بیماري هاي مربوطه:
آزمایش هایي که روي حیوان انجام شده، 
نش��ان داده اس��ت که مصرف EPO مي 
تواند در کاهش سرطان پستان مؤثر باشد. 
این در حالي است که روغن زیتون چنین 

تأثیري را نشان نداده است.
آرتریت روماتوئید:

مطالعات مختلفي نش��ان م��ي دهند که 
مصرف بی��ش از س��ه م��اه EPO تأثیر 
مطلوبي در بهبود آرتریت روماتوئید دارد 
و سفتي عضالت را در هنگام صبح کاهش 

مي دهد. همچنین در بعضي موارد مصرف 
همزمان آن با داروه��اي ضدالتهاب باعث 

کاهش مصرف این داروها شده است.
:MS بیماري

مطالع��ات گوناگ��ون نش��ان داده اند که 
اس��تفاده از رژیم هاي ح��اوي LA بهبود 
مختص��ري در افراد مبتال ب��ه MS ایجاد 
مي کند؛ زیرا در این گونه افراد ناهنجاري 

متابولیسم EFA وجود دارد.
التهاب پوس�تي و بیم�اري هاي 

پوستي:
در آزمای��ش هایي ک��ه ب��ر روي التهابات 
پوس��تي حساس��یتي به روش دوسوکور 
انجام شده، اثرات GLA مؤثرتر از دارونما 

بوده اس��ت. مصرف GLA در این موارد 
باع��ث کاهش ش��دید خ��ارش و مصرف 
کورتیکواس��تروئیدها نیز ش��ده است. در 
این مطالعه پانزده فرد بزرگس��ال و هفده 
کودک به مدت س��ه هفته روزي دو نوبت 
و هر نوبت 0/۵ گرم EPO مصرف کردند. 
در تحقیق دیگ��ري 60 بزرگس��ال و ۳9 
کودک می��زان بیش��تري EPO مصرف 
کردند و در یک آزمایش دیگر نیز ۵۲ نفر 
از سنین ۱6 تا 6۴ سال به مدت چهار ماه 
روزي 0/۵ گرم EPO استفاده نمودند که 
در تمام موارد بهبود اگزماي حساس��یتي 
مشهود بود و خارش، پوسته پوسته شدن، 
شدت التهاب، ش��دت بیماري، خشکي و 

 قرمزي پوس��ت کاهش قابل مالحظه اي
 یاف��ت.از طرف��ي نق��ص در عم��ل 
 آنزیم��ي ک��ه LA را ب��ه GLA تبدیل 
مي کن��د، در بیم��اران مبتال ب��ه التهاب 
 پوس��تي حساس��یتي)اگزما( دیده شده 

است.
طریقه و میزان مصرف:

فرآورده هاي مختلفي از روغن گل مغربي 
در بازار وجود دارد ک��ه باید با توجه به نوع 
دارو از راهنماي آن ها اس��تفاده کرد. این 
محصوالت بیشتر مکمل غذایي هستند و 
مي توانند هر روز با مقادیر معیني مصرف 

شوند.
به طور معمول حداکثر میزان استفاده از 
EPO به عنوان مکمل غذای��ي، روزانه ۴ 
گرم مي باشد که این مقدار حاوي ۳00 تا 
۳60 میلي گرم GLA است. بعضي منابع 
مصرف روزانه تا 8 گرم براي بزرگساالن و 

۴ گرم براي کودکان را بالمانع مي دانند.
مهم ترین اثرات گزارش شده:

ضد آل��رژي، ض��د تصلب ش��رائین، ضد 
الته��اب، ض��د س��رطان، قاب��ض، ملین، 
کاهش دهنده کلس��ترول، کاهش دهنده 
پُرفشاري خون، آرام بخش، مغذي)تأمین 
کننده ي اسیدهاي چرب ضروري بدن( و 

وازودیالتور)گشاد کننده رگ ها(.

گل مغربي معجزه می کند 
 ثروتمند شدن به خاطر

 نگهداری از پدر

مردی چهار پسر داش��ت. هنگامی که در بستر بیماری افتاد، 
یکی از پسرها به برادرانش گفت:

  »ی��ا ش��ما مواظب پ��در باش��ید و از او ارث��ی نبری��د، یا من
 پرستاری اش می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!«

  برادران با خوشحالی نگهداری از پدر را به عهده او گذاشتند و 
رفتند. پس از مدتی پدر ُمرد. شبی پسر در خواب دید که به او 
می گویند در فالن جا، صد دینار است، برو آن را بردار، اما بدان 

که در آن خیر و برکتی نیست.
 پسر سراغ پول ها نرفت. دو شب بعد هم همان خواب ها تکرار 
ش��د تا آنکه در شب س��وم خواب دید که می گویند، در فالن 
مکان یک درهم است. آن را بردار که پُرخیر و برکت است!پسر 
صبح از خواب برخاست و همان جایی که خواب دیده بود، رفت 

و یک درهم را برداشت.
 در راه ب��ا آن دو ماهی خرید. هنگامی که ش��کم آن ها را پاره 
کرد، در ش��کم هر کدام یک ُدر یافت. یکی از ُدرها را به درگاه 
سلطان برد و پادشاه که از آن خوشش آمده بود، پول زیادی به 
پس��ر داد و گفت: »اگر لنگه دیگر آن را بیاوری، پول بیشتری 
می گیری.پسر ُدر دیگر را نیز به قصر شاه برد و سلطان با دیدن 
ُدر به وعده اش عمل کرد و پس��ر به برکت احترام به پدرش از 

ثروتمندترین مردان روزگار شد.

دسته گلی برای مادر!
مردی مقابل گل فروشی ایس��تاد. او می خواست دسته گلی 
برای مادرش که در ش��هر دیگری بود سفارش دهد تا برایش 

پست شود.
 وقتی از گل فروش��ی خارج ش��د دختری را دید که در کنار 
درب نشسته بود و گریه می کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او 

پرسید : دختر خوب چرا گریه می کنی؟
 دختر گفت: می خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم ولی 
پولم کم اس��ت. مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا من برای تو 
یک دسته گل خیلی قشنگ می خرم تا آن را به مادرت بدهی.

 وقتی از گل فروشی خارج می شدند دختر در حالی که دسته 
گل را در دس��تش گرفته بود لبخندی حاکی از خوشحالی و 
رضایت بر لب داش��ت. مرد به دختر گف��ت: می خواهی تو را 

برسانم؟ دختر گفت: نه، تا قبر مادرم راهی نیست!
 مرد دیگرنمی توانس��ت چیزی بگوید بغض گلویش را گرفت 
و دلش شکست. طاقت نیاوردبه گل فروشی برگشت٬ دسته 
گل را پس گرفت و ۲00 کیلومتر رانندگی کرد تا خودش آن 

را به دست مادرش هدیه بدهد!
 شکس��پیر می گوید: به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم 
برای تابوتم می آوری، ش��اخه ای از آن را همین امروز به من 

هدیه کن!

ژن عشق و مهربانی را بشناسید
تاکنون به کرات از فوای��د مهربان بودن بر روح و روان انس��ان 
سخن گفته شده اما محققان در مطالعات جدید خود از ارتباط 

بین حس مهربانی و سالمتی انسان ها خبر داده اند.
اولین اش��خاص مهربانی که در آغاز زندگی مان با آن ها مواجه 
می ش��ویم، مادرانم��ان هس��تند. مادرانی ک��ه مهربان ترین 
انس��ان های روی کره زمین هس��تند. مادران به فرزندان خود 
مهربان بودن را آموزش می دهند تا بتوانند لذت بیش��تری را 
در زندگی خود تجربه کنن��د. اما درگذر زم��ان، گاهی اوقات 
فراموش می ش��ود که باید مهرب��ان بود و آن ق��در در محیط 
کار خ��ود غرق می ش��ویم که مهرب��ان بودن دیگ��ر جایی در 
بین احساسات بزرگس��االن نخواهد داش��ت. مطالعات اخیر 
 محققان نش��ان می ده��د که مهرب��ان بودن باعث س��المتی

 می شود.
مطالعات دانشمندان دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو نشان 
می دهد که خصلت مهربان بودن دارای ریش��ه ژنتیکی است. 
در این مطالعه آمده اس��ت، برخی از افراد با ژن مهربانی متولد 
می ش��وند و این ژن ها را »اکس��ی توس��ین« و »وازوپرسین« 
نامیده اند و از آن ها به عنوان هورمون های عشق و مهربانی یاد 

می کنند.
به طور حتم، داشتن این دو ژن دلیلی برای خوب بودن نیست، 
اما وجود ژن های عشق و مهربانی می تواند سالمتی و همین طور 
طول عمر بیشتری را به شخص ببخشد. زمانی که به فردی که 
نیازمند کمک شماست، توجه کرده و به او کمک می کنید، در 
حقیقت زندگی خود را بهبود بخش��یده و به زندگی شخصی 
خودتان کمک کرده اید. مهربان بودن و کمک کردن به سایرین 
باعث عملکرد بهتر ریتم قلبی، احساس خوشبختی و همین طور 

افزایش امید و رضایت از زندگی می شود. 
اما از سوی دیگر، روان شناس��ان معتقدند خصلت مهربانی در 
سرش��ت اکثریت انس��ان ها وجود دارد اما در زمان بزرگسالی 
برخی از خصلت ها و همین طور خصوصیات انسان ها به صورت 

اختیاری و به دالیل مختلف سانسور می شوند.
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