
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
چهارمحال و بختیاری از کاهش 
س��ن ابتال به اعتیاد در این استان 
خبر داد. به گزارش فارس، رضا 
ایمانی اظهار داشت: با توجه به 
بررسی های صورت گرفته علت 

عمده بازگشت بهبود یافتگان به دام اعتیاد عدم حمایت مناسب به ویژه در 
بحث اشتغال معتادان است. وی کاهش...

رئیس کل دادگستری چهارمحال 
و بختیاری گفت: بهبودیافتگان از 
دام اعتیاد در شرایط برابر با دیگر 
متقاضیان استخدام قرار دارند.  به 
گزارش موج، عبداله موسوی در 
نشست شورای هماهنگی مبارزه 

با مواد مخدر این استان اظهار داشت...

کاهش سن ابتال به اعتیاد 
در چهارمحال و بختیاری

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:
بهبود یافتگان اعتیاد 

برای استخدام شرایط برابر دارند
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
طرح دورکاری، دورکاری مطلق تا زمان 
بازنشستگی نیست
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 شهرستان    صفحه 4

معاون عمرانی استانداری اصفهان خبرداد:

سفر رئیس جمهور به اصفهان 
بعد از ماه مبارک رمضان

صفحه4

همزمان با هفته دولت 202 پروژه 
عمرانی، آموزش��ی، کش��اورزی 
اس��تان  ای��ن  در  فرهنگ��ی  و 
به بهره برداری می رسد. به گزارش 
فارس، علی اصغر عنابس��تانی در 
جمع خبرنگاران با تس��لیت ایام 

شهادت امام علی )ع( اظهار داشت: در هفته دولت به مناسبت بزرگداشت 
دولتمردان شهید به  ویژه رجایی...

همزمان با هفته دولت؛
 بهره برداری  از 202 پروژه عمرانی 

در چهارمحال  و  بختیاری

 شهرستان    صفحه 4

غضنفري اعالم کرد؛
توسعه بازاريابي خارجي از اهداف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است

 شهرستان    صفحه 4

بهره برداری از فاز سوم 
احیاي بدنه شرق چهارباغ 

در ۶ ماه آينده 
مدی��ر عام��ل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی 
ش��هرداری اصفهان با اش��اره به اج��راي طرح 
احیاي بدنه ش��رقي چهارباغ عباس��ي در ۵ فاز 
گف��ت: اجراي این ط��رح از جنبه های مختلف 
اع��م از تأثی��ر آن در جلب گردش��گران، رونق 
اقتصادی و ارائه الگوی معماری ایرانی اسالمی 
و نی��ز از جهت درک و هماهن��گ بودن با زیبا 
ترین محور تاریخی ایران، قابل بررسي است. 

ب��ه گ��زارش ایمن��ا، حس��ین جعفری ب��ا بیان 
مطلب فوق اظهار داش��ت: س��ازمان نوسازی و 
بهسازی ش��هرداری اصفهان بر اساس اولویت 
ه��ای تمل��ک و همچنین نقش��ه های س��ازه و 
درزه��ای اجرای��ی از ب��ازار هنر تا می��دان امام 
حس��ین)ع( به طول ۵۳0 متر را به ۵ فاز تقسیم 
 نم��وده و هم اکن��ون ف��از دوم پ��روژه بعد از 
س��ه س��ال از زمان اجرای آن به به��ره برداری 
رس��یده و با اجرای این فاز، ورودی کاخ هشت 
بهشت بعد از چهل سال ساماندهی شده است. 
وي با اش��اره به این که با تکمیل و بهره برداری 
 از فاز دوم طرح بدنه سازی شرقی امکان تملک 
مغازه ه��ای موجود در فاز س��وم این پروژه با 
معوض از محل مغازه های احداث شده، فراهم 
گردیده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز 
س��وم طرح بدنه سازی چهارباغ نیز شروع شده 
و تا ۶ ماه آینده به بهره بردای می رس��د. وی با 
بیان این مدیر عامل سازمان نوسازي و بهسازي 
ش��هرداري اصفهان با تأکید براین که 20 درصد 
از تملک فاز یک باقي مانده اس��ت، خاطرنشان 
کرد: بعد از پایان تملک فاز یک، تشکیل پرونده 
ب��راي فاز ۵ و دعوت افراد براي توافق ش��روع 
مي ش��ود. جعفري گفت ک��ه تفکر ایجاد طرح 
بدنه س��ازی و احیای هویت تاریخی، فرهنگی 
چهارباغ عباس��ی به بیش از سه دهه  گذشته باز 

می گردد.

آگهی تجدید مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 800/12532(

سازمان بازرگانی استان اصفهان درنظر دارد امور خدمات نقلیه 
 را تا پایان سال جاری از طریق مناقصه واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مربوطه حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 90/6/7 به اداره اداری 
و مالی این سازمان واقع در میدان آزادی خیابان بلوار دانشگاه 

اصفهان نبش کوچه برزویه مراجعه نمایند.
مناقصه  برنده  عهده  به  مناقصه  آگهی  هزینه  پرداخت   توضیح: 

می باشد. 

 مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 100/000/000 
بانک ملی(  به حساب جاری شماره 4120075101008 )سیبا  نقدی  به عنوان سپرده  ریال 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
های  سایت  از  که  دوم،  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  هفته  دو  مدت  به  آمادگی:  اعالم  مهلت   
آدرس  به  باشد.  می  رؤیت  قابل   http://monagheseh.niopdc.ir , http://iets.mporg.ir

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 6244618
 شرایط متقاضی: کلیه شرکت های توانمند دارای گواهینامه صالحیت کار معتبر از اداره کار 

و امور اجتماعی
شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه 
 http://isfahan.niopdc.ir , www.shana.ir آگهی در سایت های  متن   توزیع خواهد شد. ضمنا 

قابل رؤیت می باشد.

سازمان بازرگانی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان

م الف: 7654

م الف: 7585

نوبت اول

نوبت اول

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان

سنا
 ای

س:
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

سومالي در دام نقشه هاي
 آمریكا و رژیم صهیونیستي

نبودن امنبت در این کش��ور به دلیل عدم 
وجود دولت مرکزی قدرتمند که ناشی از 
دخالت خارجی است، وجود گروه های 
 جنگج��و و حض��ور نظام��ی آمریکا از 
مهم ترین عواملی هستند که راه را برای 
حضور دائمی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در س��ومالی هم��وار کرده ان��د.  ایاالت 
متحده از دهه 90 و در دوران زمامداری 
بی��ل کلینتون با حمله به س��ومالی، نظام 
حکومتی این کش��ور را متالش��ی کرد. 
اقدامات بعدی آمریکا همه در راس��تای 
جلوگیری از ش��کل گی��ری حاکمیت و 
برقراری ثبات در این کش��ور بوده است 
ک��ه آخرین مورد آن ب��ه حمله نیروهای 
اتیوپی در سال 200۶ با حمایت سیاسی و 
مالی آمریکا و عربستان سعودی بود که به 
برکناری اتحادیه محاکم شریعت اسالمی 
س��ومالی از قدرت که گروهی اسالمگرا 

بودند انجامید. 
کمین آمریکا برای ربودن سومالی 

موقعیت استراتژیک سومالی و دسترسی 
به تنگ��ه ب��اب المندب، همس��ایگی با 
خاورمیان��ه، تنگه هرمز و کانال س��وئز 
برخی از دالیلی است که نگاه آمریکا به 
این کشور را خاص کرده است. سومالی 
در محل تقاطع تجارت جهانی از طریق 
دریا و هوا ق��رار دارد. حدود 90 درصد 
از پروازهای تج��اری دنیا از روی خاک 
این کش��ور انجام می ش��ود. حتی نفت 
صادراتی کشورهای خلیج فارس و شمال 
آفریقا نیز از مسیر خطوط دریایی سومالی 
انجام می شود. کنترل بر سومالی یکی از 

هدف های مهم آمریکاست. 
پایگاه اینترنتی وورلد سوسیالیس��ت در 
همین ارتباط در مقاله ای نوش��ته است: 
دول��ت اوباما در حال آماده ش��دن برای 
دخالت نظامی در سومالی به بهانه نگرانی 
از اوضاع انس��انی این کش��ور و قربانیان 

ناشی از قحطی است. 
وورلد سوسیالیس��ت در بخشی از مقاله 
خود از نیرنگ جدید آمریکا سخن گفته 
و می نویسد: آمریکا نوعی نیرنگ جدید 
به کار بس��ته و ش��ورای روابط خارجی 
آمریکا در گزارش��ی اعالم ک��رده گروه 
الش��باب علت قحطی و گرس��نگی در 
س��ومالی است و به این بهانه می خواهد 

جنگی جدید به راه اندازد. 
در بخشی از این مقاله می خوانیم: آمریکا 
خ��ود به تنهایی توانای��ی انجام حمالت 
شدید در سومالی را نیز دارد. در ماه ژوئن 
امسال هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا 
به جنوب س��ومالی حمله کردند. پیشتر 
نیروهای ویژه آمریکا برای دس��تگیری و 
یا کشتن مظنونان در مناطقی از سومالی 

مستقر شده بودند. 
صهیونیس��ت ها  اس��تفاده   س��وء 

از اوضاع سومالی 
ب��ه گفته برخی کارشناس��ان سیاس��ی، 
صهیونیس��ت ها در حال به��ره برداری 
ج��دی و عمیق از بحران گرس��نگی در 

سومالی هستند. 
روزنام��ه البیان ام��ارات در همین ارتباط 
با اش��اره به وضعیت ب��د و بحرانی این 
 روزهای س��ومالی نوش��ت: اسرائیلی ها 
در ص��دد به��ره ب��رداری از گرس��نگی 
س��ومالی ها هس��تند. آن��ان ش��ماری از 
سرمایه گذاران خود و در رأسشان ابراهیم 
ش��الویت، یک��ی از فعاالن لیک��ود را به 
سومالی اعزام کردند و اینان در برابر سران 
چند دسته سومالی طرح ها و پروژه های 
تحری��ک برانگیزی را برای س��اکنان این 
کشور ارائه کردند، به گونه ای که آب دهان 
مسئوالن سومالی به راه افتاد. اسرائیلی ها 
به سومالی ها وعده دادند که کشورشان را 
به بهشت آفریقا تبدیل می کنند، آن هم از 
طریق احداث بندری بزرگ و توسعه باند 
فرودگاه و ایجاد ط��رح هایی برای صید 
ماهی و همچنین ب��رای رونق تجارت و 
کنسرو کردن گوشت، تولیدات کشاورزی 
و در نهایت ص��ادرات آن و در این زمان 
بود که این سرمایه گذاران همه مواد اولیه 
و الزم و ضروری را از اس��رائیل آوردند، 
از جمله ابزار و آالت��ی برای حفر چاه و 

کشف نفت و اورانیوم!
در ش��رایطی ک��ه آمریکایی ه��ا به بهانه 
وج��ود گ��روه الش��باب مانع رس��یدن 
کمک های جهانی ب��ه مردم قحطی زده 
سومالی می شوند، روشن است که یک 
نسل کشی آرام در جریان است که هدف 
آن تبدیل این کشور به سرزمینی خالی از 
سکنه برای اشغال توسط آمریکایی ها و 

صهیونیست هاست.

جهان نما

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از اهداف 
وزارتخانه جدید، توس��عه امر بازاریابی خارجی 
است، به گونه ای که وجه همت آن فقط صیانت 
از تولید داخل نیست، بلکه توسعه روابط اقتصادی 
با کشورهای خارجی بیش از گذشته خواهد بود.  
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، مهدی 
غضنفری توس��عه امر بازاریابی خارجی را یکی 
از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان 
کرد و افزود: بازار فروش و صادرات محصوالت 
صنعتی و معدنی همواره در این چند س��ال اخیر 
از نرخ رش��د بس��یار خوبی در مقایسه با واردات 
برخوردار بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: خوش��بختانه کااله��ای ما بازارهای 
خ��ود را پیدا کرده اس��ت، در عین حال در حوزه 
تجارت خارجی رقابت ش��دید است. وی اظهار 
داش��ت: به همین دلیل یکی از اهداف وزارتخانه 
جدید را توسعه امر بازاریابی خارجی قرار دادیم 
و امیدواری��م ای��ن وزارتخانه بتوان��د مانند یک 
وزارت خارجه شماره دو عمل کرده، به گونه ای 

ک��ه وجه همت آن فقط صیانت از تولید داخل و 
اعتالی تولید داخل نباش��د، بلکه توس��عه روابط 
اقتصادی با کش��ورهای خارجی بیش از گذشته 
 باشد. غضنفری همچنین درباره تشکیل معاونت 

کس��ب  وکار در این وزارتخانه گفت: اگر ساختار 
جدی��د اج��ازه داد، معاونت کس��ب  وکار ایجاد 
 خواه��د ش��د و در غی��ر این صورت در س��طح 

قائم مقام این کار را خواهیم کرد.

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا تأکید بر 
این ک��ه از ابتدای اجرای ط��رح دورکاری، بنابر 
دورکاری مطلق تا زمان بازنشستگی نبوده است، 
گفت: بعض��ی از افراد به جای ای��ن که از کم و 
کیف کار جویا ش��وند، ش��روع به قلمفرسایی و 
خیالپردازی می کنند و این رویه درس��تی نیست.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، عبدالرضا 

ش��یخ االسالمی در گفتگویی در پاسخ به سئوالی 
درب��اره فراخوان وزارتخان��ه تحت مدیریت وی 
برای بازگش��ت کارمن��دان دورکار خود به محل 
کار، خاطرنشان کرد: کارمندان دور کار باید مدام 
رفت وآمد و زمان هایی را برای هماهنگی، تبادل 
اطالع��ات، دوره های آموزش��ی، ایجاد تعلقات 
سازمانی و ارتباطات درون سازمانی داشته باشند. 
این عضو کابینه در ادامه گفت: منتهی یک مشکل 
عم��ده وجود دارد و آن این اس��ت که زمانی که 
کاری را انجام می دهیم، برخی ها می گویند چرا 
انجام دادید و ش��روع به انتق��اد می کنند؛ زمانی 
ک��ه کار دیگری انجام می دهی��م به آن هم انتقاد 
می کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
اگر دوباره کارمندان دور کار شوند، باز موجی در 
رسانه ها ایجاد می شود و این به نظر من بی دقتی 
و کم لطفی عده ای اس��ت. وی افزود: ما بر امور 
مجموعه خود مسلط هس��تیم و با آگاهی، علم، 
کار کارشناس��ی و مطالعه کارهای خود را انجام 

می دهیم و پاسخگوی اقدامات مجموعه خود هم 
هستیم. شیخ االسالمی در خصوص گزارش های 
برخی رس��انه ها در این خص��وص تصریح کرد: 
اگر هدف اطالع رس��انی است، باالخره این همه 
مس��ئول در وزارتخانه حضور دارند و می توانند 
ب��ه راحتی همگان را در جری��ان طرح دورکاری 
و یا سایر برنامه های این وزارتخانه قرار دهند و 
نیازی به جوسازی برخی افراد در رسانه ها وجود 
ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش 
دیگری از این گفتگو مشاغل سخت و زیان آور 
را که در قانون تعریف شده است، نیازمند اصالح 
دانس��ت و گفت که در ص��دد ایجاد اصالحات 
جدید در آن هس��تیم و همیشه هم در آن امکان 
بازنگری وجود دارد.  وی ادامه داد: تا قبل از این 
که اصالحیه قانون کار در شورای عالی کار نهایی 
شود، هیچ مطلبی را نمی توان بیان کرد، زیرا هیچ 
چیزی قطعی و نهایی نیس��ت و نباید در این باره 

قضاوت زودهنگام داشت.

غضنفري اعالم کرد؛

توسعه بازاریابي خارجي از اهداف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
نماینده فلسطین در سازمان ملل:

 متأسفیم که شورای امنیت قادر به برخورد 
با رژیم صهیونیستی نیست

نماینده کشورفلسطین در سازمان ملل با انتقاد شدید از سکوت مرگبارشورای 
امنیت در قبال جنایات هولناک رژیم صهیونیستی، اظهار داشت : با وجود مخالفت 
اعضای این شورا با کشتار مردم بی دفاع فلسطین، نمی دانم چرا شورای امنیت قادر 
به محکوم کردن صهیونیست ها نیست؟ ریاض منصور در گفتگو با خبرنگاران 
افزود: بارها نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت انزجار خود را از جنایات 
صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی و ادامه شهرک سازی ها اعالم کرده اند، 
اما باعث تأسف است چرا در عمل قادر به برخورد با این رژیم غاصب نیستند. 
وی اظهار داش��ت: در هفته گذش��ته عالوه بر مذاکره مفصل با رئیس دوره ای 
ش��ورای امنیت، در خصوص ادامه شهرک سازی در بیت المقدس، به دفعات 
نامه های اعتراضی به شورای امنیت ارائه دادم.  منصور یادآور شد: همچنین در 
مورد جنایات اخیر صهیونیست ها در نوار غزه که باعث کشته شدن تعدادی از 
زنان و کودکان شد، با رئیس دوره ای شورای امنیت گفتگو کردم و از وی خواستم 
توضیح دهد که شورای امنیت تا کجا قرار است سکوت کند. وی گفت: انتظار ما 
این است که شورای امنیت به سکوت خود خاتمه دهد و طبق قوانین سازمان ملل 
با رژیم صهیونیستی برخورد کند. نماینده کشور فلسطین در سازمان ملل افزود: 
زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی برای جلوگیری از جنایات صهیونیست ها 
به ویژه شهرک سازی ها در نوارغزه، دست به اقدامات عملی بزند.  وی افزود : 
رژیم صهیونیستی با دست زدن به اقدامات غیر انسانی، قصد دارد افکار مردمش 
را از مشکالت داخلی منحرف کند و جلوی تالش های فلسطین برای عضویت 
در سازمان ملل را بگیرد. ریاض منصور افزود : صهیونیست ها بدانند با این قبیل 

کارها ما از تالش هایمان برای استقالل فلسطین دست برنمی داریم.

سیطره انقالبیون بر مناطقی از پایتخت لیبی
 اخبار موثق از فرار قذافی و خانواده

در حال��ی که منابع آگاه از س��یطره انقالبیون ب��ر مناطقی از پایتخت لیبی خبر 
 می دهن��د، برخ��ی گزارش ها حاکی از ف��رار قذافی به هم��راه تمامی اعضای 
خانواده اش از طرابلس است. به گزارش مهر، الجزیره در گزارشی از طرابلس 
اعالم کرد: انقالبیون هم اکنون بر تاجوراء و منطقه س��وق الجمعه در پایتخت 
لیبی )پناهگاه این روزهای قذافی( سیطره پیدا کرده اند، این در حالی است که 
س��خنگوی رژیم لیبی با رد ای��ن گزارش ها تأکید کرد: تمامی مناطق پایتخت، 
آرام و در امنیت کامل قرار دارد. از سوی دیگر، منابع خبری آمار کشته شدگان 
درگیری های خونین اخیر در طرابلس میان انقالبیون و نیروهای قذافی را بیش از 
100 نفر اعالم کرده اند. به طور کلی پایتخت لیبی این روزها کامالً شرایط جنگی 
به خود گرفته و هر لحظه احتمال می رود با توجه به درگیری های س��نگین، 
شهر سقوط کرده و به دست انقالبیون بیفتد. از سوی دیگر، جدایی عبدالسالم 
 جلود از مقامات ارشد و نزدیک به قذافی که وی را نفر دوم رژیم لیبی می نامند، 

گمانه زنی ها درباره سقوط رژیم دیکتاتور لیبی را تقویت کرده است.
وی که چند روز پیش از رژیم قذافی جدا ش��ده و به انقالبیون پیوسته بود، در 
گفتگویی که از س��وی الجزیره پخش شد، اظهار داشت: ساعت سرنوشت در 
لیبی بسیار نزدیک شده است. وی خطاب به نیروهایی که در حمایت از قذافی 
می جنگند، اظهار داش��ت: شما برای رژیمی می جنگید که در حال جان دادن 
است. تنها چند ساعت فرصت دارید از کشتی خیانت و طاغوت بیرون بیایید و 

وارد کشتی ملت شوید )به آغوش ملت بپیوندید(. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
طرح دورکاری، دورکاری مطلق تا زمان بازنشستگی نیست

پیرو آگهی فراخوان مناقصه عمومی صداوسیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری بدینوسیله به اطالع کلیه پیمانکاران 
می رساند که آگهی مناقصه شماره 90/37 مندرج در 
روزنامه زاینده رود مورخ 90/5/17 و 90/5/18 از 

یک مرحله به دو مرحله اصالح می گردد.

اصالحیه

 روابط عمومی سازمان صداوسیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری

روز قدس را معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
بر تارک تاریخ به یادگار گذاشت تا مردم مسلمان جهان از ستمی 
که بیدادگران بر ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین روا می دارند 
غافل نمانند و در برابر ستمگران تاریخ، با قامتی افراشته قیام 

کنند.
اکنون که سال ها از سخنان حکیمانه و روشنگرانه آن بزرگ مرد 
الهی گذشته است بحمدا... شاهد گسترش این حرکت بیداری 
در بین آزادیخواهان که حق طلبان عالم هستیم، به طوری که هم 
اکنون روز قدس شهرتی جهانی یافته و مرزها را درنوردیده و در 
اعماق دل و جان ملت های آزاداندیش جهان و به ویژه کشورهای 
اسالمی نفوذ کرده است و به برکت این روز، بیداری اسالمی را 

در منطقه به ارمغان آورده است. 
 این��ک ک��ه در آس��تانه آخرین جمعه م��اه مبارک رمض��ان قرار 
گرفته ایم از کلیه دانشگاهیان عزیز و کارکنان محترم و خدوم 
دانشگاه علوم پزشکی دعوت می شود همچون سال های گذشته 
به منظور ابراز انزجار از رژیم اشغالگر غاصب اسرائیل همگام و 
هم نفس با سایر اقشار مؤمن و خداجوی اصفهان در راهپیمایی 

عظیم روز قدس شرکت فرمایید.
وعده ما در ش��هر اصفهان: جمعه 4 شهریورماه 90، ساعت 11 

صبح، خیابان استانداری، مقابل مرکز آموزشی درمانی نور

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطالعیه
روز قدس روز اسالم است )امام خمینی »ره«(

شهرداری گرگاب قصد دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با مشخصات ذیل و با قیمت 
پایه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید 
جهت بازدید و اطالع از شرایط برگزاری و اخذ مدارک مزایده حداکثر تا تاریخ 90/6/2 
به شهرداری گرگاب به آدرس اصفهان- شاهین شهر- گرگاب- انتهای بلوار امام خمینی 

)ره( مراجعه نمایند.
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  الدن سلطانی
ای��ن موضوع که دی��ن در برابر جرایم نق��ش بازدارنده 
دارد و این ک��ه در ایام خاصي از س��ال می��زان ارتکاب 
به جرایم به طور قابل توجهي کاهش مي یابد، همیش��ه 
مورد توجه بوده و جامعه شناس��ان و کارشناس��ان امور 
اجتماعي تحقیقات گسترد ه اي در این باره انجام داده اند. 
این ک��ه چگون��ه باورهاي دیني فرد را به س��وي اخالق 
درس��ت و دوري از زشتي فرامي خواند، موضوع تحقیق 
و بررسی هاي بیشتر محققان و وکالي دادگستري است 

که در اینجا به چند مورد اشاره مي کنیم:
کارشناسان مي گویند مذهب سبب ایجاد امنیت اخالقي 
ش��ده و این امنیت، موجب کنت��رل دروني و رفتارهاي 

مطابق با هنجارها مي شود.
کارشناسان امور اجتماعي درباره تربیت مذهبي فرزندان 
تصریح مي کنند اگر به تربیت مذهبي فرزندان در جامعه 
بی��ش از پیش پرداخته ش��ود، بنیان خان��واده از هر نوع 
آس��یبي در امان خواهد ماند و تأکید بر امر به معروف و 
نهي از منکر، زمینه ساز گرایش به مذهب و کاهش جرم 

در جامعه است.
به عقیده آنان مذهب هم س��بب کنترل انس��ان و دوري 
از آلودگي ها ش��ده و هم انسان را به سمت انجام اعمال 

خیر سوق مي دهد.
به گفته کارشناس��ان، مس��ئوالن هم باید خود را الگوي 
جامعه بدانند و در گسترش منطقي و به روز تعالیم دیني 
در جامعه تالش کنند که در این راه پلیس نقش بس��یار 
مؤثري دارد. یک جامعه ش��ناس نیز با اش��اره به این که 
انس��اني با رفتارهاي متناسب با هنجارهاي جامعه سالم 
تلقي مي ش��ود، خاطرنش��ان مي کند: انسجام شخصیت 
مهم ترین عامل در تحقق شخصیت سالم است و انساني 

که انسجام شخصیت دارد، داراي اهدافي نیز هست.
اله یاري تصریح مي کند: براس��اس مباني علمي، اهداف 
قابل تصور شامل هفت محور اعتقادي، علمي، سیاسي، 
فرهنگي، هنري، فلس��في و مذهبي اس��ت. گفتني است 
که فردي که به هر یک از این ارزش ها معتقد اس��ت از 

انسجام شخصیت بیشتري برخوردار است.
وي ب��ا بیان این که اف��راد معتقد ب��ه ارزش هاي مذهبي 
نس��بت به سایر زوایاي زندگي بي تفاوت نیستند، افزود: 
در دنیاي امروز اس��ترس و فش��ار بر روح و روان تأثیر 
منفي مي گذارد و اینجاس��ت که گرایش به مذهب سبب 
کاهش تألمات روحي مي شود. اینگونه انسان کمک یک 

نیروي دروني را احساس مي کند. 
این جامعه شناس مي گوید: افرادي که به مذهب چندان 
معتقد نیستند، در مقابل مشکالت خود را تنها مي پندارند 
و دچار افسردگي مي گردند. یک کارشناس اجتماعي نیز 
خاطرنش��ان مي کند: اگر شیوه آموزش مذهب به روش 
صحیح اعمال ش��ود، انس��ان خود به خود و به صورت 

فطري به آن گرایش مي یابد.
وي مي افزاید: در ایامي که جامعه به سمت انجام مراسم 
مذهب��ي روي مي آورد، ش��اهد کاهش ج��رم در جامعه 
هستیم. کاهش آمار در این ایام به دلیل حاکمیت فضاي 

معنوي در جامعه و بازگشت انسان به درون و معبودش 
است. یک حقوقدان و وکیل دادگستري نیز در این باره 
مي گوید: طبق نظر بیش��تر جرم شناسان، پرورش صحیح 
مذهبي که برمبناي علمي و منطبق بر موازین اس��تداللي 
و عقلي اس��توار باشد و رعایت دستورات مذهبي، یکي 
از عمده ترین عوامل بازدارنده جرایم شناخته شده است. 
شهرام محصل تصریح مي کند: یک جرم شناس مشهور 
آمریکایي معتقد اس��ت دین به منظور گس��ترش و نشر 
اخ��الق مقدس در میان بش��ریت به وجود آمده اس��ت 
و بزه��کاري و جنایت در اغلب م��وارد، مصداق نقش 

اصول اخالقي تبیین شده توسط مذهب است.
این وکیل دادگستري در ادامه مي افزاید: در جرم شناسي، 
همیش��ه باید به این نکته توجه داشته باشیم که مجموعه 
قوانین جزایي مقررات کیفري هیچ وقت نتوانسته معیار 
و ضابطه اي مش��خص براي شناسایي جرم ارائه دهد و 
تمام قوانین کیفري موجود در جهان که از سوي قوانین 
تقنیني وضع شده، از این جهت که به یک طریقه علمي 
قادر به توصیف مجرم نیست، به یکدیگر شباهت دارند، 
چرا که برداش��ت قانون جزا کام��اًل جنبه صوري دارد. 
جرم توسط قانون جزا تعریف شده و انطباق اعمال افراد 

با آن، مصداق مجرمیت خواهد بود.
محصل خاطرنش��ان مي کن��د: هر دولتي که مش��تاق به 
کاه��ش ارتکاب جرم و جنایت در جامعه خود اس��ت، 
بای��د بر دو اصل تدوی��ن قوانین کیف��ري و امکانات و 
ق��درت اجرای��ي آن قوانین متکي باش��د. وي مي گوید: 
عدم اجراي قوانین جزایي تصویب شده به دلیل ضعف 
امکانات و عدم انطباق با اعتقادات مذهبي و ملي جامعه 
و مغایرت با عرف حاکم هم س��بب کم توجهي مردم به 
قوانین مفید مي ش��ود و هم به بزهکاران جرأت مي دهد 
و این سبب سلب اعتماد نسبت به قدرت هیأت حاکمه 

مي شود.
این وکیل دادگستري تصریح مي کند: نوع فعالیت پلیس 
دادگاه ها از نظ��ر اجرایي و وضع رواني افراد جامعه در 
کم یا زیاد کردن بزهکاري مؤثر است. در واقع در برنامه 
ریزي هاي سیاست کیفري براي کاهش جرم و جنایت، 
الزم است ضمن لحاظ وضعیت عقالني و مذهبي افراد 
عالوه بر تدوین قوانین کیفري، امنیت، رفاه و بهداش��ت 
جسمي و رواني افراد جامعه نیز مورد توجه خاص قرار 
گیرد.ش��ایان ذکر است تحقیقات و پژوهش هاي جهاني 
نش��ان مي دهد که گروه هاي مذهب��ي کمتر دچار بحران 
هویت مي ش��وند و بزه هاي اجتماعي در میان آنها کمتر 

گسترش یا رواج مي  یابد.
از س��ویي پزش��کان نیز دریافته اند که اف��راد مذهبي در 
براب��ر بیما ري ه��اي س��خت از امید بیش��تر و در نتیجه 
مقاومت بیش��تري برخوردارند و این نش��ان مي دهد که 
دین و مذه��ب در ایجاد آرامش روح��ي و رواني آنان 
بسیار مؤثر است. پزش��کان مي گویند: کاهش افسردگي 
و بیماري ه��اي روحي و رواني و حتي س��رعت درمان 
بیماري هاي جس��مي، در افراد مذهبي بیش��تر از افرادي 
اس��ت که از ایمان کمت��ري برخوردارند یا اصاًل مذهبي 

به شمار نمي آیند.
امید به زندگي در افراد مذهبي بیش��تر و آنها شادترند و 
از تعادل شخصیتي برخوردارند. تحقیقات نشان مي دهد 
ک��ه در برخي از فص��ول، بزه��کاري افزایش یا کاهش 
مي یاب��د، بنابراین در مورد تأثیر عوامل محیطي و آب و 
هوایي بر نوع رفتار آدمي تحقیقات علمي فراواني انجام 
ش��ده است. طبق این پژوهش ها، زمان ها و مناسبت هاي 
مذهبي تأثیر شگفتی بر نحوه برخوردهاي اجتماعي افراد 
غیرمذهبي داش��ته و حتي افراد غیرمذهبي در زمان هاي 
مشخصي مثل ماه رمضان از رفتار متعادل تري نسبت به 

دیگر ماه ها برخوردارند.
در واق��ع یک عض��و جامعه در این مواق��ع تحت تأثیر 
رفتار جامعه قرار گرفته و به هماهنگي با اکثریتي دست 

مي یابد که پایبند اصول مذهبي هستند.
بنابرای��ن اعمال جمع��ي در برخ��ي از زمان ها حتي در 

گروه ها و افراد غیرمذهبي، بیشتر تأثیرگذار است.
کارشناس��ان معتقدند آش��نایي صحیح ب��ا مباني دیني و 
ایمان راس��خ به عالم هس��تي و توجه به تعالیم الهي که 
هدف آن رش��د هماهنگ استعدادهاي عقلي و عاطفي و 
رس��یدن به مقام واالي انسانیت است، آدمي را از کردار 

نکوهیده بازمي دارد.
آنه��ا مي افزاین��د: این امر مه��م با دقیق ش��دن تعالیم و 
دس��تورات اجتماعي دین اس��الم به راحتي اس��تخراج 
مي شود. ش��ایان ذکر است: این خصلت بازدارندگي در 
دستورات و تعالیم دیگر مذاهب آسماني آشکار بوده و 
هس��ت، زیرا دین قطع نظر از چگونگي منشأ آن، امري 
اس��ت که جنبه اجتماعي محکم��ي دارد و به طور قطع 
پی��روي از دس��تورات دیني که بیش��تر برمبناي رعایت 
عدالت و توجه به حقوق فطري تش��ریح شده است، در 

پیشگیري از جرایم مؤثر خواهد بود.

زاینده رود
دادگاه براي فردي که ناپدري کودک 7 س��اله بود 
و پ��س از آزار، وي را به قتل رس��اند، حکم قصاص و 
حبس صادر کرد. در بهار س��ال گذشته با آوردن کودک 
7 س��اله به بیمارستان که به کما رفته بود یک پرونده در 
دادگاه تهران گشوده ش��د. دانیال، کودک 7 ساله اي بود 
که توس��ط مرد جواني به بیمارس��تاني در ش��مال شرق 
تهران منتقل شد، اما پزشکان پس از معاینه وي گفتند که 
وي به کما رفته و این به علت برخورد ضربه اي سنگین 
به سرش بوده اس��ت. متأسفانه تالش تیم پزشکي براي 
نجات ای��ن کودک مؤثر واقع نش��د و مرگ مغزي وي 
تأیید شد. به علت وجود آثار ناشي از ضرب و شتم که 
به صورت کبودي آشکار بود و همچنین آثار سوختگي 

روي بدن، پلیس تحقیقات خود را شروع کرد.
پ��در دانی��ال در این تحقیق��ات گفت: پ��س از آنکه از 
همسرم جدا ش��دم، حضانت فرزندم به مادرش سپرده 
ش��د، ولي او به هیچ وجه اجازه دیدن کودکم را به من 
نم��ي داد. وي با تأکید بر این که از مادر و ناپدري دانیال 
شکایت دارد، تصریح کرد: خواستار اشد مجازات براي 
این دو نفر هستم. مادر دانیال هم به پلیس گفت: دانیال 
ارتب��اط خوبي با ناپدری��ش نداش��ت. روز حادثه یک 
درگیري لفظي میان این دو نفر رخ داد، س��پس همسرم 
با دس��ت ضربه اي ب��ه صورت دانیال زد که س��رش به 
دیوار کوبیده شد و صورت وي زخمي گردید. سپس به 
سمت دستش��ویي رفت تا صورتش را بشوید که در آن 
لحظه همس��رم چند لگد به دانیال زد و او به زمین افتاد 
و از حال رفت. امید که ترس��یده بود، دانیال را سریع به 

بیمارستان رساند و سپس فرار کرد.
تحقیقات پلیس نش��ان م��ي داد که امید هم��راه مادر و 
دخترش در ش��رق تهران زندگي مي کند، اما پس از این 
حادث��ه دیگر به آنجا نرفته اس��ت. پ��س از مراقبت هاي 
نامحس��وس پلیس و انجام تحقیقات، وي در فلکه اول 
تهران پارس دستگیر شد. در جریان دستگیري مقداري 
مواد مخدر، یک رشته دستبند فلزي و اسپري اشک آور 

از وي کشف شد.
هویت امید

امید در بازار تهران مشغول به کار بود و در طول ۵ سال 
زندگي با مادر دانیال، خود را مأمور سازمان هاي دولتي 
معرف��ي کرده بود. وي 1۵ س��ال به م��واد مخدر اعتیاد 
داشت و در جریان بازجویي ها به آزار و اذیت و کتک 
زدن دانیال اعت��راف کرد و دلیل این کار خود را تربیت 

وي ذکر نمود.
جزئی��ات جلس��ه دادگاه رس��یدگي ب��ه پرونده 

دانیال
در ای��ن جلس��ه پ��در دانیال اظه��ارات گفته ش��ده در 
تحقیقات پلی��س را دوباره تکرار کرد و افزود: قرار بود 
پس از مدتي که 7 سال دانیال تمام شد، او را به نزد خود 
بب��رم که این حادثه رخ داد. مادر دانیال اجازه نمي داد او 
را ببینم، اما وقتي به پول احتیاج داشت با خواهرم تماس 

مي گرفت تا به او پول برسانیم.
در ادامه متهم به قتل دانیال یعني امید، در جایگاه حاضر 
ش��د و گفت: من دانیال را آزار ندادم. او ش��ب ادراري 

داشت و روز حادثه هم جایش را خیس کرده بود.
وي اف��زود: در آن روز دانی��ال کنارم نشس��ت، اما یک 
دفع��ه حرف ه��اي ب��دي به م��ن زد و من با دس��ت بر 
دهانش کوبیدم و این س��بب ش��د که س��رش محکم به 
س��نگ آش��پزخانه برخورد کند. او را به دستشویي بردم 
تا صورتش را بش��وید، اما یک دفعه از حال رفت و بر 
زمین افتاد و سرش به کاسه توالت برخورد کرد. پس او 

را از دستش��ویي بی��رون آوردم، اما دیدم نبض ندارد. او 
را احیا کردم ولی فهمیدم که مرده اس��ت، زیرا دستانش 
ش��ل شده و افتاد. بالفاصله به اورژانس زنگ زدیم و او 
را به بیمارس��تان رساندیم. امید سوزاندن دانیال را قبول 
نداشت. در این لحظه قاضي تردست خطاب به متهم به 
آثار سوختگي و کبودي هاي زیادي در بدن کودک اشاره 
کرد. امید در پاس��خ گفت: این که دانیال را س��وزاندم به 
خاطر تنبیه وي بود، ام��ا کبودي هاي روي بدن کار من 
نیس��ت. این متهم دلیل حمل دستبند و گاز اشک آور با 
خود را اینگونه شرح داد: عمل قلب انجام داده ام و براي 

امنیت این کار را مي کردم.
وي اف��زد: این که خ��ود را مأمور معرفي ک��رده ام دروغ 

است.
اعترافات مادر دانیال در دادگاه

م��ادر دانیال که به اتهام ک��ودک آزاري در جایگاه قرار 
گرفت، گفت: من پزشکیار بودم و کار مي کردم. سال 81 
با پدر دانیال ازدواج کردم و چون او دوست نداشت سر 
کار بروم کارم را ترک کردم. پس از مدتي از ازدواجمان 
من باردار ش��دم و در آن زمان با ش��وهرم درگیري هاي 
زیادي داش��تم. اما با واس��طه اقوام دوباره آشتي کردیم، 
ول��ي پس از مدتي با هم اختالف ش��دیدي پیدا کردیم. 
پ��س از ب��ه دنیا آمدن بچه، ش��وهرم او را از من گرفت 
و م��را از خانه بیرون کرد. در نهایت در س��ال 8۵ که از 
ش��وهرم جدا ش��دم، حضانت دانیال تا 7 سالگي به من 

سپرده شد. 
در این مدت هزینه زندگي را خودم تأمین مي کردم و از 
آنجا که مي ترس��یدم پدر دانیال او را از من بگیرد، خانه 
مادري ام را ترک و خانه دیگري اجاره کردم. س��پس از 
طریق یکي از دوس��تانم با امید آش��نا شدم و به صورت 
صیغ��ه اي به عقد او درآمدم. او به دروغ به من گفت که 
در س��فارت ایران در سوئیس مرا اس��تخدام مي کند و 
خودش را مأمور امنیتي معرفي کرد و با دس��تبند و گاز 

اشک آور به خانه مي آمد. ارتباط خوبي با دانیال نداشت 
و او را گاهي کتک مي زد. من عصباني مي شدم، اما چون 

از امید مي ترسیدم چیزي نمي گفتم.
روز حادثه دانیال به علت شب ادراري که داشت جایش 
را خیس کرده بود. من که متوجه شدم و ترسیدم که امید 
وي را کتک بزند، سریع لباس هاي دانیال را عوض کردم 

و جایش را جمع کردم و گفتم برود اتاق و بخوابد.
در آن لحظه امید بیدار شد و گفت که دانیال بیدار بماند. 
س��پس صبحانه دانیال را آوردم که امید هم بیدار ش��د. 
پ��س از خ��وردن صبحانه ظرف ها را جم��ع کردم و در 
حال��ي که در حال شس��تن ظرف ها ب��ودم، صداي جیغ 
دانیال را ش��نیدم. به عجله به س��وي او رفتم و دیدم که 
امید وي را سوزانده اس��ت. دانیال را بلند کردم و رفتم 
که پماد س��وختگي بیاورم، اما وقتي برگشتم دیدم امید 
چند ضربه به دهان دانیال زده و س��رش محکم به دیوار 
آش��پزخانه کوبیده شده و از دماغش خون آمد. دانیال را 
به دستشویي بردم تا صورتش را بشوید که یک دفعه از 

حال رفت و بر زمین افتاد.
از مادر دانیال پرس��یده شد که چرا در ابتدا پنهان کاري 
مي کرده است، که وي پاسخ مي داد: از امید مي ترسیدم، 
چون به من گفته بود که اسمي از وي نیاورم. وقتي دیدم 
که حتي حاضر نشده به خاطر من کارت شناسایي بیاورد، 
واقعیت را گفتم. شایان ذکر است یکي از همسایگان در 
جلس��ه دادگاه به عنوان ش��اهد حضور داشت. وي نیز 
ادعا کرد که بارها مي شنیدم که ناپدري دانیال او را کتک 
م��ي زده و مي گفته که گریه کن ت��ا من صداي گریه ات 
را بش��نوم. در نهایت متهم ردی��ف اول به اتهام قتل، به 
قصاص و به اتهام کودک آزاري به ۶ ماه حبس محکوم 
شد. البته مشورت هیأت قضایي درباره اتهام مادر دانیال 
به کودک آزاري، همچنان ادامه دارد. گفتني اس��ت پس 
از تأیید مرگ مغزي دانی��ال، با رضایت پدرش اعضاي 

بدن وي به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد.

آژیر

جامعه

رئیس مرکز تحقیقات ایدز:
تشكیل کمپ هاي درمان اعتیاد 

تمام زحمات را بر باد داد

پنجره

نبا توجه به جوان بودن جامعه ایراني و 
با توجه به این که ش��اید ازدواج سبب 
تقویت دنیاگرایي ش��ود و دین داري را 
تضعیف نماید، به بررسي نقش نماز در 

زندگي زوج هاي جوان مي پردازیم.
1. تغییر بین��ش زوج هاي جوان 

نسبت به زندگي
جوان��ان به دلیل ک��م تجربگي، کمبود 
آگاهي و نوس��انات عاطفي و هیجاني، 
 در پاره اي موارد از تصمیم گیري هاي
عاقالنه و عمی��ق عاجزند. در نتیجه به 
علت سطحي نگري و شتاب در تصمیم 
گی��ري ها اش��تباه م��ي کنن��د. نماز در 
تصحیح این روند مي تواند نقش خاصي 
 را ایف��ا کن��د و با تقوی��ت انگیزه هاي
متعال��ي و رهایي آدمي از دنیاگرایي، او 
را در راستاي اهداف عالي هدایت کند، 
زیرا نماز آدمي را از جاذبه هاي زمیني 
به جاذبه هاي آسماني، اوج مي دهد و 
او را از فرش به عرش می رس��اند و از 

خاک تا افالک برمي کشد.
2. حفظ کیان خانواده

براي همس��ران بس��یار مهم اس��ت که 
ش��ریک زندگي اش فقط او را دوست 
داش��ته باشد و نس��بت به دیگران نظر 
س��وء نداشته باش��د. این مسأله به طرز 
عجیب��ي در امنیت رواني همس��ران به 
ویژه رابطه زن با همسر و خویشاوندان 

وي تأثیر دارد.
انس با نم��از، تقواي بیش��تر و تقید به 
مسائل ش��رعي را به دنبال دارد و مانع 
بزرگ��ي ب��راي افت��ادن در وادي گن��اه 
محسوب مي شود. به عبارت دیگر، نماز 
با ایجاد یک نظام فراگیر اخالقي، اعمال 
 و رفت��ار نمازگ��زار را هدایت و تنظیم

مي کند.
3. زوج هاي جوان و تجربه محدود 

زندگي
بیش��تر زوج ه��اي جوان در ش��رایطي 
نیس��تند که داراي تجربه اي وس��یع و 
متنوع در زندگي باش��ند. آنها چندان با 
فراز و نش��یب روزگار آش��نا نبوده و با 

مشکالت دست و پنجه نرم نکره اند.
  از این رو در زمان برخورد با دشواري هاي
معمولي زندگي غافلگیر شده و حالت 
انفعال��ي به خود مي گیرن��د. در چنین 
ش��رایطي اس��ت که آنها نیاز به نیرویي 
عظیم و تزلزل ناپذیر مي یابند تا آنها را 

در این موقعیت ها، یاري نماید.
4. نماز، مهارکننده هیجان جواني

جوانان به سادگي تحت تأثیر هیجانات 
زودگذر و ش��دید قرار گرفته، واکنش 
نش��ان مي دهند و همین امر در بیش��تر 
 مواقع موجب تنش هاي روحي مي شود.
بنابراین زوج هاي جوان به عاملي نیاز 
دارند ک��ه آنها را در اینگون��ه موارد به 

نوعي مهار کن��د و هیجانات جواني را 
معقول و معتدل سازد.

5. نم��از و نیازه��اي واقع��ي زوج 
جوان

هر زوج جوان نیاز به پش��تیباني دارند 
ک��ه از آنها در انجام تعهدات و وظایف 
سنگیني که پذیرفته اند، به نوعي حمایت 
 کند. انس با نماز این حس را به زوج هاي
جوان القا مي کند ک��ه خداوند بهترین 

پشتیبان در زندگي انسان است.
6. تأثیر بلندمدت دوران آغازین 

زندگي
 تأثیر دهه اول زندگي مشترک در سال هاي
بعد، غیر قابل انکار است. بر این اساس، 
زوج هاي جواني که در دهه نخس��ت 
زندگي مشترک رابطه عمیق و مستمري 
با خداوند برقرار مي کنند، در سال هاي 
بع��د از آن وقت��ي به گذش��ته خود مي 
نگرند، احساس آرامش، عزت نفس و 

پاکي را با تمام وجود حس مي کنند.
7. تربیت فرزندان

 زوج هاي جواني که اهل نماز و عبادت اند،
در تربیت نس��ل صالح و با ایمان توفیق 
بیشتري مي یابند، زیرا حاالت روحي و 
عاطفي والدین به ویژه مادر، در دوران 
بارداري و دوره شیرخوارگي، در کودک 
تأثیر زیادي برجاي مي گذارد و چنانچه 
م��ادر از ویژگي هاي معنوي برخوردار 
باشد، فرزند خود را در دوران جنیني و 
 شیرخوارگي مستعد پذیرش ویژگي هاي

اخالقي مي گرداند.
 تأثیر دهه اول زندگي مشترک در سال هاي
بعد غیر قابل انکار است. بر این اساس، 
زوج هاي جواني که در دهه نخس��ت 
زندگي مشترک رابطه عمیق و مستمري 
با خداوند برقرار مي کنند، در سال هاي 
 بعد از آن، وقتي به گذشته خود مي نگرند،
احس��اس آرامش، ع��زت نفس و پاکي 
را ب��ا تم��ام وجود حس م��ي کنند؛ در 
حالي که اگر بهترین سال هاي زندگي 
مش��ترک که هم��ان ده��ه اول ازدواج 
اس��ت، ب��ا دوري از خداوند، غفلت از 
یاد او و ترک نماز سپري شود، همیشه 
هاله اي از احس��اس گناه زوج جوان را 

مي آزارد. 
7. تربیت فرزندان

 زوج هاي جواني که اهل نماز و عبادت اند،
در تربیت نس��ل صالح و با ایمان توفیق 
بیشتري مي یابند؛ زیرا حاالت روحي و 
عاطفي والدین به ویژه مادر، در دوران 
بارداري و دوره شیرخوارگي به کودک 
تأثیر زیادي برجاي مي گذارد و چنانچه 
م��ادر از ویژگي هاي معنوي برخوردار 
باشد، فرزند خود را در دوران جنیني و 
 شیرخوارگي مستعد پذیرش ویژگي هاي

اخالقي مي گرداند.

نقش نماز در زندگی زوج های جوان

نقش مذهب در كاهش جرایم

زاینده رود
در راس��تای اجرای 48 س��اعته یک طرح ضربتی 
توس��ط مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان، 
91 س��ارق و ش��رور در این کالنشهر دس��تگیر شدند. 
ب��ه نقل از پایگاه پلیس اصفهان، س��رهنگ محمد علی 
بختی��اری فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: در راستای تداوم طرح امنیت 
اجتماعی و همچنین پاکسازي مناطق اصفهان از حیث 
وجود اراذل و اوباش، مزاحمان خیاباني و افراد شرور، 
طرحي به صورت ضربتي در دس��تور کارکلیه کالنتري 
هاي ش��هر، پلیس اطالعات و یگان امداد اصفهان قرار 
گرفت. رئیس پلیس مرکز اس��تان تصریح کرد: قبل از 
 اجراي این طرح، اقدامات خاص اطالعاتي و همه جانبه
و با برنامه ریزي حساب شده نقاط تجمع و تردد افراد 
اوباش و همچنین نقاط وقوع جرم توس��ط س��ارقان، 
شناس��ایي و طرح در راستاي پاکسازي این محل ها و 
پاتوق ها برنامه ریزي ش��د. وي به 48 ساعته بودن این 
طرح اش��اره کرد و افزود: پس از گذش��ت 24 ساعت 
از اج��راي این طرح، پلیس اصفهان 1۶ س��ارق و 19 

نف��ر اراذل و اوباش و ش��رور را که اکث��ر آنان از افراد 
ش��اخص بوده و با داشتن اسم مس��تعار از شهروندان 
اخاذي مي کردند را دستگیر کرد. این مقام مسئول بیان 
کرد: در 24 س��اعت دوم از این طرح تعداد 27 شرور 
و مزاحمان خیاباني و 29 س��ارق شناس��ایي و دستگیر 
ش��دند. این مقام انتظامي طرح هاي نوبه اي را که براي 
ارتقای امنیت شهروندان اصفهان اجرا مي شود، بسیار 
مثمر ثمر خوان��د و افزود:تا زماني که پلیس در جامعه 
ب��ا اقتدار و صالب��ت کامل حضور پی��دا کند و امنیت 
را به م��ردم هدیه کند سوءاس��تفاده کنندگان نخواهند 
توانس��ت در جامع��ه دور از چش��مان تیزبی��ن قانون 
جوالن دهند. س��رهنگ بختیاري در پایان با اش��اره به 
دستگیري مجموعًا 91 س��ارق و شرور در اجراي این 
طرح، خاطرنش��ان کرد: از سارقان تعداد زیادي وسایل 
مس��روقه از جمله وس��ایل نقلیه، تلفن همراه، وسایل 
خانگي، وجوه نقد، مدارک و اس��ناد و از افراد ش��رور 
تعداد زیادي س��الح سرد کش��ف شد که در این رابطه 
متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني، به 

مراجع قضایي معرفي شدند.

زاینده رود
 رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان از دستگیري دو مجرم
حرفه اي که به وس��یله چاپ آگهي در روزنامه مبلغ یک 
میلیارد ریال از مردم کالهب��رداري کرده بودند، خبر داد. 
سرهنگ حس��ین حس��ین زاده گفت: به دنبال شکایات 
مردمي مبني بر کالهبرداري یک شرکت تجاري از طریق 
چاپ آگهي مناقصه و مزایده، موضوع در دستور کار اداره 

مبارزه با جعل و کالهبرداري این پلیس قرار گرفت. 
وي افزود: در تحقیقات کارآگاهان مش��خص شد دونفر 
با اس��تفاده از نام یک شرکت قالبي اقدام به چاپ آگهي 
مناقصه جعل��ي در روزنامه هاي کثیراالنتش��ار و محلي 
نموده و از عالقه مندان خواسته اند تا مبلغي را به حساب 
شرکت واریز نمایند. این مقام مسئول با بیان اینکه مجرمان 
حرفه اي بالغ بر یک میلیارد ریال کال هبرداري کرده بودند 
،اظهار داشت: مالباختگان بدون هیچ اطالعي از موضوع 
سوءاستفاده و تنها به دلیل اعتماد به آگهي روزنامه اقدام به 

پرداخت مبلغ درخواستي کرده بودند.
ب��ه نقل از پای��گاه پلیس اصفهان، رئی��س پلیس آگاهي 
استان خاطر نشان کرد: سرانجام با پیگیري هاي گسترده 
کارآگاهان، این دو نفر در شهرستان بندر عباس شناسایي 

و با نیابت قضایي دستگیر و به اصفهان منتقل شدند. وي 
افزود: متهمان وقتي با مدارک و مس��تندات پلیس مواجه 
شدند، به ناچار به عمل مجرمانه خود اقرار کردند که در 
این خصوص پرونده تشکیل و هر دو جهت سیر مراحل 

قانوني تحویل مراجع قضایي شدند. 
سرهنگ حس��ین زاده بیان داش��ت: یکي از موضوعاتي 
که همواره پلیس آگاه��ي را نگران کرده، کالهبرداري با 
سوءاس��تفاده از آگهي هاي چاپ شده در نیازمندي هاي 
روزنامه هاس��ت که در این خصوص الزم اس��ت متذکر 
شویم که مردم نباید به صرف چاپ آگهي در روزنامه به 
آن اعتماد کنند و مبلغ درخواستي را به شماره حساب ها 

ارائه دشده پرداخت کنند. 
این مقام انتظامي عنوان داشت: متأسفانه هیچ قید و بندي 
ب��راي چاپ آگهي وجود ن��دارد و هر کس هر مطلبي را 
ب��ا پرداخت مبلغ ناچی��زي در روزنامه ها چاپ مي کند 
و به راحتي از س��ادگي و غفلت مردم س��وء استفاده مي 
کند که الزم است در این خصوص هم تمهیدات الزم از 
سوي وزارت ارشاد و نظارت بر چاپ آگهي ها صورت 
بگیرد تا دیگر شاهد وقوع اینگونه جرایم در سطح جامعه 

نباشیم.

زاینده رود
مینو محرز گفت: برنامه هاي کاهش 
آسیب، مسیر بسیار خوبي را طي مي کرد، 
ولي تش��کیل کمپ ه��اي درماني تمام 
زحمات م��ا را بر باد داد. وي با اش��اره 
به ش��روع موج س��وم ایدز در کش��ور 
بی��ان ک��رد: برنامه هاي کاهش آس��یب، 
مسیر بس��یار خوبي را طي مي کرد، ولي 
متأس��فانه با مدیریت جدید مواد مخدر 
همه زحماتي که در این زمینه انجام داده 
بودی��م از بین رفت. مینو محرز در ادامه 
گفت: کمپ هاي درماني ایجاد شده براي 
معتادان از نظر علمي کاماًل منسوخ بوده و 
ما مخالف آن هستیم، به این دلیل که این 
کمپ ها باعث شده تا معتادان در یک جا 
جمع شوند و از مواد به صورت مشترک 
استفاده کنند. این امر موجب مي شود تا 
این افراد ای��دز را به جامعه منتقل کنند. 
امیدواریم این برنامه را مسئوالن مربوط 
ادام��ه ندهند، زی��را ما نگ��ران افزایش 
وحش��تناک و ناگهاني ایدز در کش��ور 
هس��تیم. به نقل از پایگاه خبري پلیس، 
رئیس مرک��ز تحقیقات ای��دز همچنین 
خاطرنشان کرد: ما بارها در مورد تأثیرات 
منفي این کمپ ها صحبت کرده ایم و در 
واقع همه این مس��ائل به ضرر بهداشت 
است. باید تصمیماتي که گرفته مي شود 
کاماًل با سایر سازمان ها هماهنگ باشد، 
زیرا مردم نتیجه کارها و تصمیمات غلط 

برخي مسئوالن را نمي توانند بپردازند.
مین��و محرز در ادامه بیان کرد: ۳0 س��ال 
پیش در اروپ��ا و آمریکا این کمپ ها را 
امتحان کردند و با مطالعات انجام ش��ده 
متوجه شدند اثرات منفي دارد. ما نیز در 
عمل دیدیم زنداني کردن افراد معتاد در 
کمپ ها باعث بیماري هایي نظیر هپاتیت 
و ایدز مي ش��ود. بنابراین بهتر است به 
جاي هزینه ک��ردن برای کمپ ها جهت 
کاهش آس��یب ب��رای   آگاه��ي دادن و 

پیشگیري هزینه کنند.
وي اظهار داش��ت: تصمیمات مهم باید 
کاماًل علمي باش��د، در هی��چ جاي دنیا 
معتادان را به زن��دان نمي اندازند. مراکز 
درماني ترک اعتیاد که قباًل وجود داشت 
در کاهش آس��یب زبان زد همه کشورها 
بود، ولي با ای��ن تصمیمات غلط، همه 

چیز خراب شد.
مینو محرز گفت: متأسفانه موج سوم ایدز 
وارد کشور شده است، بنابراین آموزش 
مس��تمر و ش��فاف براي جوانان درباره 
استفاده درست از غریزه جنسي و  ارتباط 
جنسي محافظت شده بسیار مؤثر خواهد 
بود و باید این نکته را یادآور شد که تنها 
راه پیشگیري فقط آموزش است. وي در 
ادامه به نقش صدا و س��یما و آموزش و 
پرورش اشاره کرد و افزود: صدا و سیما 
در زمین��ه پیش��گیري از ای��دز کم کاري 
مي کند، همچنین آموزش و پرورش هیچ 
کاري در این زمینه انجام نداده است و در 
کل این دو سازمان از آغاز اپیدمي ایدز، 

وظیفه خود را به خوبي انجام نداده اند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در خصوص 
دفترچه هاي آموزشي براي دانش آموزان 
گف��ت: در مدت کوتاه��ي دفترچه هاي 
آموزشي را به دانش آموزان مي دادند، ولي 
از آنجا که سیس��تم قائم به فرد است، با 
روي کار آمدن وزیر بعدي نگرش منفي 
به این موضوع ش��د و دیگر اجازه ارائه 
دفترچه به دانش آموزان داده نشد. وي در 
ادامه بیان کرد: وزارت بهداشت برنامه هاي 
علمي و بسیار خوبي در این زمینه انجام 
داده اس��ت، ولي تحقق این برنامه ها تنها 
توس��ط وزارت بهداش��ت امکان پذی��ر 
نیس��ت و بایستي همه سازمان ها در این 
زمینه همکاري کنن��د، زیرا این موضوع 
یک وظیفه ملي و مشکل اجتماعي است، 
بنابراین فقط مشکل بهداشتي نیست که 

وزارت بهداشت آن را حل کند. 

ظرف 48 ساعت رخ داد؛
دستگیری 91 سارق و شرور در اصفهان

کالهبرداري یك میلیارد ریالي از طریق آگهي روزنامه 

دث
حوا

ناپدري
 قاتل کودك 7 ساله بود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

کاهش سن ابتال به اعتیاد 
در چهارمحال و بختیاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از کاهش سن ابتال 
به اعتیاد در این اس��تان خبر داد. به گ��زارش فارس، رضا ایمانی اظهار 
داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته علت عمده بازگشت بهبود 
یافتگان به دام اعتیاد عدم حمایت مناسب به ویژه در بحث اشتغال معتادان 
اس��ت. وی کاهش سن ابتال به انواع مواد مخدر در جامعه را هشداری 
برای مس��ئوالن دانست و گفت: آمارها نشان می دهند که متأسفانه سن 
ابتال به اعتیاد در کشور و به ویژه در این استان به 14 یا 1۵ سال کاهش 
یافته اس��ت که ضرورت برنامه ریزی جدی و اصولی برای مقابله با این 
پدیده شوم باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. ایمانی جلوگیری 
از شیوع مواد مخدر در بین نوجوان و جوانان را مهم ترین هدف تشکیل 
کمیته درمان و پیش��گیری دانس��ت و گفت: با ایجاد مراکز توانمندی و 
حرفه آموزی و تکمیل روند اش��تغال و کسب و کار برای جامعه بهبود 
یافتگان می توان تحقق هدف کاه��ش گرایش جوانان به مواد مخدر را 
به نظاره نشس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 
معرفی افراد واجدالشرایط برای دریافت تسهیالت را از دیگر اولویت های 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر این استان عنوان و افزود: پس از محرز شدن 
عدم سوء مصرف مواد مخدر بهبود یافتگان به مدت شش ماه توسط کمیته 
سالمت این افراد واجدالشرایط دریافت تسهیالت شناخته می شوند. وی 
خاطرنشان کرد: دستگاه ها باید نسبت به اعتیاد حساسیت بیشتری داشته و 
با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری الزم را داشته باشند. ایمانی مبارزه با 
مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی مسئوالن دانست و افزود: باید خروجی 
برش استانی سند جامع پیشگیری از مواد مخدر کاهش گرایش جوانان 
به مصرف مواد مخدر باش��د. وی در ادامه همچنین با اش��اره به عوامل 
اجتماعی مؤثر در گسترش اعتیاد در جامعه، گفت: در دسترس بودن مواد، 
فق��ر و نابرابری های اجتماعی � اقتصادی، بیکاری و فقدان تخصص و 
مهاجرت، دوستان ناباب و کمبود امکانات تفریحی از مهم ترین این عوامل 
است. ایمانی خاطرنشان کرد: بیکاری به عنوان یک مسأله اجتماعی زمینه 
مساعدی برای انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد است، دسترسی آسان به 
مواد مخدر در کنار ضعف شخصیتی، هنجارهای نادرست و زندگی در 
محیط های آلوده از نظر وجود شرایط جرم زا دست به دست هم داده و 

باعث کشیده شدن فرد به سوی استعمال مواد مخدر می شود.

همزمان با هفته دولت؛
 بهره برداری  از 202 پروژه عمرانی 

در چهارمحال  و  بختیاری
همزم��ان با هفته دولت 202 پروژه عمرانی، آموزش��ی، کش��اورزی و 
فرهنگی در این استان به بهره برداری می رسد. به گزارش فارس، علی اصغر 
عنابستانی در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام شهادت امام علی )ع( اظهار 
داشت: در هفته دولت به مناسبت بزرگداشت دولتمردان شهید به  ویژه 
رجایی و باهنر پروژه های دس��تگاه های مختلف در بخش های عمرانی، 
گازرس��انی، آبرسانی، برق رسانی، کشاورزی و طرح هادی روستایی به 
بهره برداری می رسد. وی با بیان این که این تعداد پروژه با اعتباری افزون 
بر 217 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد، گفت: با بهره برداری از این 
تعداد پروژه زمینه ایجاد هفت هزار و  19۶ ش��غل جدید در این استان 
فراهم می شود. عنابستانی در ادامه انتخاباتی شدن زودهنگام فضای استان 
را اشتباه دانست و تأکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری از معضالت 
و مشکالت بسیاری از جمله بیکاری رنج می برد که حل این مشکالت 
باید در رأس برنامه های مس��ئوالن و مدیران استان قرار بگیرد، بر همین 
اساس در این شرایط انتخاباتی شدن زودهنگام فضا به پیکره استان آسیب 
می رساند. استاندار چهارمحال و بختیاری تبلیغات زودهنگام کاندیداهای 
این استان را غیر قانونی عنوان و تأکید کرد: به خاطر تبلیغات زودهنگام 
می توانیم کاندیداتوری ها را رد صالحیت کنیم. عنابستانی فضای باز را از 
ش��رایط الزم برای برگزاری یک انتخابات سالم برشمرد و تأکید کرد: با 
جریان های فتنه، انحرافی و جریان هایی که به ریشه های نظام جمهوری 
اسالمی آسیب برساند، برخورد می کنیم. استاندار چهارمحال و بختیاری 
در ادامه بخش اعظم مشکل کم آبی استان را خشکسالی دانست و گفت: 
در حال حاضر موضوع خشکس��الی س��بب تجدید اختالفات بین دو 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان شده که متأسفانه به اصل موضوع 

خشکسالی در ایجاد اختالفات بین دو استان کمتر توجه شده است. 
وی از کاه��ش ۳۳ درصدی بارندگی در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و گفت: کاهش بارندگی منجر به کاهش سطح آب سفره های 
زیر زمینی و آب های جاری در این اس��تان ش��ده است که این کاهش 
منجر به جیره بندی آب در برخی از شهرها و روستاهای این استان شده 
است. عنابستانی تصریح کرد: گرم شدن دمای استان و تغییر نوع بارش 
از برف به باران از دیگر عوامل خشکسالی و کم آبی در استان به  شمار 
می رود. عنابستانی خاطرنشان کرد: کشت 18 هزار هکتار برنج در اصفهان 
و خش��ک شدن بس��تر آب زاینده رود در مرز شهر اصفهان نشان دهنده 
سوءمدیریت در این استان است و یا شاید حسن مدیریت برای فضاسازی 
روانی در این استان است. استاندار چهارمحال و بختیاری با قاطعیت کامل 
گفت: در تمام اموری که به آب چهارمحال و بختیاری مربوط باشد کوتاه 
نمی آیی��م و با تمام توان به دنبال اجرای حق و عدالت و احقاق حقوق 
مردم استان هستیم. وی افزود: از حفر تونل 10 کیلومتری گالب 800 متر 
باق��ی مانده که این تونل فقط ظرفیت انتقال آب موجود را که از طریق 
لوله به کاشان انتقال داده می شود، دارد. عنابستانی حفر تونل دوم گالب 
را برای استان خطرناک برشمرد و افزود: این تونل به طول 18 کیلومتر 
اس��ت که هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد و و توان انتقال تمام آب 
حوزه زاینده رود و تغییر مسیر آب زاینده رود را دارد که امیدوار هستیم با 
رعایت حق مردم مظلوم چهارمحال و بختیاری به مرحله عملیاتی وارد 
نش��ود. وی بر ضرورت نگاه ملی در بحث آب تأکید و افزود: آب یک 
نعمت ملی است و همه باید از آن بهره مند شوند و همچنین همه طرح ها 
 و پروژه ها باید با حفظ ش��ان و کرامت نظام مقدس جمهوری اسالمی

صورت پذیرد.

 بهره برداری از 42 پروژه منابع طبیعی 
و آبخیز داری اصفهان در هفته دولت 

 مدی��ر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفه��ان گفت: تعداد 
42 پروژه منابع طبیعی و آبخیز داری در هفته دولت به بهره برداری 
خواهد رس��ید.  به گزارش روابط عموم��ی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری، فیض اله رهنما گفت: در کلیه شهرس��تان های اس��تان 
اصفهان عملی��ات آبخیزداری ش��امل پروژه های پخش س��یالب، 
 گودب��رداری و نهال��کاری و ایج��اد بن��د خاکی با اعتب��اری بالغ بر 
 21 میلیارد ریال افتتاح خواهد ش��د. وی اف��زود: به منظور مقابله با 
بیابان زایی و حفاظت خاک، عملیات نهالکاری در شهرس��تان های 
برخوار، آران و بیدگل، اصفهان، خوروبیابانک و نایین در س��طحی 
مع��ادل 71۵ هکتار انجام گرفته و مبلغ پن��ج میلیارد و 4۵0 میلیون 

ریال هزینه شده است. 
رهنما اظهار داش��ت: پروژه کمربند حفاظتی به طول ۳0 کیلومتر در 
شهرس��تان های نطنز، فریدن، اردستان و خوانسار با اعتباری معادل 
400 میلی��ون ریال اجرا ش��ده اس��ت. به گفت��ه وی مجموع هزینه 
 اج��رای طرح های فوق را 27 میلی��ارد و 4۳2 میلیون ریال و میزان 
اشتغال زایی 4۵۵ نفر خواهد بود.  وی با بیان این که سال جاری از 
طرف س��ازمان ملل به نام سال جهانی جنگل برای مردم نامگذاری 
ش��ده، افزود: الزم است جنگل های استان اصفهان اعم از طبیعی و 
دست کاشت که بیش از ۵00هزار هکتار وسعت دارد از خطر آفات و 
بیماری ها مصون بماند بدین منظور پروژه کنترل آفات با اعتبار ۳47 
میلیون ریال اجرا شده است. وی نتایج حاصل از اجرای پروژه های 
فوق را جلوگیری از تشدید فرسایش، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، 
حفظ آب و خاک، حفظ ذخایر و منابع ژنتیکی، اکوتوریسم و جذب 

گردشگر و مقابله با بیابان زایی و ریزگردها برشمرد.

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت 
از مرکز فوریت های پزشكی اصفهان

نماینده دفتر س��ازمان جهانی بهداش��ت در حوادث مستقر در تهران 
)WHO (، با هماهنگی اورژانس کش��ور از مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی استان اصفهان بازدید کرد. به گزارش روابط 
عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، 
حمید اس��ماعیلی، رئیس این مرکز ضمن اعالم این خبر، گفت: دکتر  
دالرا، طب��ق هماهنگی های انجام ش��ده، در بازدید از مجموعه مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی و مرکز فرماندهی عملیات 
فوریت های پزش��کی اس��تان، با ش��رح وظایف این مرکز در حوزه 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت سالمت درحوادث آشنا شد. وی 
با بیان این که دالرا در عرصه جامعه ایمن نیز فعال است، افزود: ارائه 
گزارش مجموعه اقدامات مرکز در قالب اورژانس پیش بیمارستانی، 
 معرف��ی کاره��ای معم��ول در اورژانس کش��ور، س��اختار اورژانس 
 پیش بیمارس��تانی در اس��تان، ارائه عملکرد مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزش��کی در زمینه آم��وزش احیای قلبی ریوی به عموم 
م��ردم در قالب طرح بها از جمله مطالب ارائه ش��ده از س��وی مرکز 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در این بازدید بود. 

تمامی شهرستان های مجاور 
کارخانجات بزرگ صنعتی استان شامل 

دریافت عوارض آالیندگی می شوند
براساس مصوبات جدید تمامی شهرستان های مجاور کارخانجات 
بزرگ صنعتی اس��تان ش��امل دریافت عوارض آالیندگی می شوند. 
حیدرپور نماینده مردم شهرضا ودهاقان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این مطلب گفت : در سطح استان اصفهان دو شهرستان مبارکه 
و زرین شهر شامل دریافت عوارض آالیندگی از کارخانجات بزرگ 
فوالد می شدند که با پیگیری نمایندگان مجلس تعداد این شهرستان ها 
افزایش یافت. وی ادامه داد : براساس تصمیمات جدیدهرشهرستان 
براس��اس درصد آلودگی میزان معینی عوارض دریافت خواهد کرد. 
حیدرپور با اش��اره به اس��تفاده از روش گاوس ب��رای  تعیین میزان 
آلودگی هر شهرستان تصریح کرد : براساس این روش که به عنوان 
یکی از پیش��رفته ترین سیس��تم های تعیین آلودگ��ی در دنیا مطرح 
اس��ت عواملی همچون وزش باد سرعت بادجرم مولکولی گازهای 
آالینده و سایر عوامل مدنظر قرار می گیرد. نماینده شهرضا ودهاقان 
در ادامه با اش��اره به راه اندازی کارخانه دانیلی در ش��هرضا افزود : 
براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است  اجرای این طرح تا 
پایان سال جاری در شهرضا آغاز شود. وی با اشاره به فعالیت های 
صورت گرفته در خصوص احداث این کارخانه فوالد در ش��هرضا 
گفت:  تاکن��ون کارهای زیربنایی در خص��وص احداث این پروژه 
عظیم صورت گرفته است و امیدواریم مراحل ثبت شرکت ها نیز در 

آینده نزدیک به اتمام برسد. 

اختصاص یك روز حقوق کارکنان 
بهزیستی به قحطی زدگان سومالی

دین مبین اسالم سفارش و تأکید بسیار به دستگیری و کمک رسانی 
به همنوعان به ویژه برادران و خواهران مسلمان  نموده است. بنابراین 
با توجه به، بروز پدیده قحطی و کمبود مواد غذایی در کشور سومالی 
جمعی از پرسنل بهزیستی استان اصفهان »یک روز ازحقوق شهریور 
ماه« خود را جهت قحطی زدگان س��ومالی اهدا نمودند. امید اس��ت  
این عمل صالح در ماه مبارک رمضان مقبول و مورد رضایت خداوند 

سبحان قرار گیرد.

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان از سفر رئیس 
جمه��ور پس از ماه مبارک رمضان به این اس��تان خبر 
داد. ب��ه گ��زارش موج، س��ید جمال الدی��ن صمصام 
ش��ریعت در مصاحبه مطبوعاتی ب��ا خبرنگاران گفت: 
س��فر رئیس جمهور ب��ه اصفهان قرار ب��ود قبل از ماه 
 مبارک رمضان باش��د. وی با بیان این که هدف از سفر 
رئیس جمهور به اصفهان افتتاح چند پروژه کالن در استان 
است، اظهار داشت: ثبت جهانی چهلستون، کلنگ زنی 
تونل بهشت آباد، افتتاح نیروگاه بزرگ اردستان و بهره 
 برداری از 18 هزار واحد مسکن مهر از جمله برنامه های 

رئیس جمهور به اصفهان می باشد. 
وی با بیان این که در گذش��ته 22 هزار واحد مس��کن 
مهر با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری 
رسید، افزود: درصدد هستیم تا پایان امسال، 90 الی 100 
هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان به بهره برداری 
برس��د. صمصام ش��ریعت با بیان این که به مناس��بت 
هفته دول��ت بیش از یکه��زار پروژه به به��ره برداری 
می رسد، ادامه داد: دستگاه های اجرایی و شهرداری ها 
 تع��داد پروژه ه��ای خ��ود را از طریق س��امانه مربوط

اعالم کنند.
وی ب��ا بیان ای��ن که در ح��ال حاضر ۵04 پ��روژه از 
طریق س��ایت اعالم شده است، ادامه داد: سازمان جهاد 
کشاورزی استان برای این ایام ۳00 پروژه را مورد افتتاح 
قرار می دهد. صمصام شریعت با بیان این که شهرداری 
اصفهان تاکنون تعداد پروژ ه های خود را اعالم نکرده 
است، تصریح کرد: در حال حاضر، 120 پروژه از طریق 
برخی از شهرداری های شهرستان اصفهان اعالم شده 

است.
وی با بیان این که در بخش روس��تا های اس��تان 10۵ 
پروژه به مناس��بت هفته دولت به بهره برداری می رسد، 
اذعان داش��ت: ظرف چند روز آینده آمار دقیقی از این 
پروژه ها اعالم می شود. معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان از مشخص شدن اعضای شورای اطالع رسانی 
اس��تان خبر داد و گفت: در انتخ��اب اعضای اصلی و 
مشاورین این شورا، کار سلیقه ای صورت نگرفته است 

و با نظر استاندار اصفهان تعیین شده اند.
وی مدیرکل سیاس��ی و انتخابات استانداری اصفهان، 
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفهان، مشاور و 
مدیر کل حوزه استاندار اصفهان، مدیرکل دفتر شهری 
و امور شوراهای استانداری اصفهان، مدیرکل مدیریت 
بحران اس��تانداری اصفهان و مدیرکل انتظامی و امنیتی 

اس��تانداری اصفهان، مش��اور و رئیس روابط عمومی 
استانداری اصفهان را شخصیت های حقوقی این شورا 

عنوان کرد.
صمصام ش��ریعت با بیان این ک��ه امام جمعه اصفهان، 
رئیس مجمع نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و 
مدیرکل صدا و س��یمای اصفهان از اعضای اصلی این 
شورا می باشند، ادامه داد: مدیران خبرگزاری های ایرنا، 
فارس، ایسنا، مهر، موج، ایمنا، مسئول دفتر خبرگزاری 
 جمه��وری اس��المی واح��د کاش��ان و روزنامه ه��ای 
 نس��ل فردا، نصف جهان، اصفهان زیبا، اصفهان امروز، 
زاینده رود و رئیس تش��ریفات اس��تانداری اصفهان از 

اعضای مشاورین این شورا می باشند.
وی با بیان این که علیرضا موثقی رئیس روابط عمومی 
استانداری اصفهان عالوه بر شخصیت حقوقی دبیر این 
شورا است، ادامه داد: رئیس این شورا از سوی استاندار 
اصفهان بر عهده معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 

است.
معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان، رشد پیشرفت 
اجرای مصوبات دور دوم و سوم سفر رئیس جمهوری 
و هیات دولت به این اس��تان را چشمگیر توصیف کرد 
و گفت: اجرای مصوبات دور اول 97درصد و دور دوم 
82 درصد پیش��رفت داشته اس��ت.  صمصام شریعت 
با اش��اره به 2۶1 مصوبه س��فر اول رئیس جمهوری و 
هیات دولت به این استان،  افزود: 2۵۳ مصوبه این دور 

از سفر که معادل 97 درصد مصوبات می باشد اجرایی 
ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: 170 مصوبه از مصوبات 
دور اول س��فرهیات دول��ت به اس��تان اصفهان خاتمه 
پیدا کرده اس��ت. معاون امورعمرانی استاندار اصفهان 
 همچنی��ن گف��ت: 82 درص��د از مصوبات س��فر دوم 
رئیس جمهوری و هیات دولت به استان اصفهان اجرایی 
 شده است. وی با بیان این که تعداد کل مصوبات سفر دوم 
رئیس جمهوری و هیات دولت به استان اصفهان ۳2۳ 
مصوبه اس��ت، افزود: 2۶۶ مصوبه اجرایی شده و 11۵ 
مصوبه از مصوبات دور دوم سفر هیات دولت به استان 

اصفهان خاتمه پیدا کرده است.
صمصام ش��ریعت همچنین تعداد کل مصوبات س��فر 
س��وم هیات دولت به اس��تان اصفه��ان را 188 مصوبه 
عنوان ک��رد و گفت: از این میزان، 1۳۳ مصوبه اجرایی 
شده است. وی خاطرنشان کرد: 27مصوبه از مصوبات 
دور س��وم س��فر هیات دولت به استان اصفهان خاتمه 
یافته که میانگین پیش��رفت فیزیکی مصوبات این دور 
از س��فر، حدود 40 درصد است.  صمصام شریعت به 
وضعیت اعتبارات عمرانی اس��تان در سالجاری اشاره 
و تصریح کرد: 2۳4/۵ میلیارد تومان اعتبارات اس��تانی 
است که هنوز اعتبارات ملی مشخص نشده است. وی 
با بیان این که اعتبارات ملی استانی حدود ۶8/۵ میلیارد 
تومان اس��ت، افزود: تاکنون 4۵ درصد از این اعتبارات 

تخصیص پیدا کرده است.

فرمان��دار اصفهان در نخس��تین کمیت��ه برنامه ریزی 
شهرس��تان به بی��ان ویژگی های بودجه س��ال جاری 
پرداخ��ت و گفت: افزای��ش اعتبارات روس��تایی از 
خصوصی��ات بودجه س��ال 90 شهرس��تان اصفهان 

است.
به گزارش م��وج، فضل اله کفیل فرماندار اصفهان در 
نخس��تین کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال جاری 
اظهار داش��ت: تفاوت بودجه بندی امسال شهرستان 
اصفهان در مقایس��ه با دیگر سال ها در این است که 
اعتبارات کل��ی در اختیار فرمانداری ه��ا قرار گرفته 
اس��ت که از این روش نوین در تنظیم بودجه سالیانه 
اس��تقبال می کنیم. وی ادامه داد: ویژگی دیگر بودجه 
س��ال 90 شهرس��تان اصفهان، مش��ارکت بخشداران 
ب��ه منظ��ور انج��ام اقدام��ات کارشناس��ی در مورد 
اولویت های بودجه بوده است که بر خالف سال های 

گذش��ته نسخه بودجه امس��ال از باال به پایین پیچیده 
نشده است.

فرمان��دار اصفهان در ادامه با اش��اره به این که توجه 
به پروژه ه��ای نیمه تمام از دیگر مواردی اس��ت که 
دستگاه های اجرایی در تنظیم بودجه امسال آن را مد 
نظر قرار داده اند، گفت: افزایش اعتبارات روستایی از 
دیگر خصوصیات بودجه سال 90 شهرستان اصفهان 
اس��ت به گونه ای ک��ه این اعتب��ارات از 1/9 میلیارد 
تومان س��ال گذش��ته به چهار میلیارد تومان افزایش 
یافت��ه اس��ت. وی تصریح ک��رد: تع��داد پروژه های 
س��ال جاری شهرس��تان اصفهان ۶48 طرح است که 
به منظور اجرای ای��ن تعداد پروژه ۵0 میلیارد تومان 

اعتبار سنجی انجام شده است. 
کفیل با بیان این که عالوه بر پروژه های شهرستان 11 
طرح دیگر هم با اعتباری بالغ بر 14۵ میلیون ریال در 

سطح استان در بودجه مد نظر قرار گرفته است، ادامه 
داد: این بخش بیش��تر متوجه خود شهرستان اصفهان 

بوده است. 
وی اختص��اص اعتب��ار به اح��داث تونل آبرس��انی 
گالب و فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان را از جمله 
این طرح ه��ا عنوان کرد و افزود: با توجه به مس��أله 
خشکس��الی ک��ه دغدغه قابل توجهی ب��رای مدیران 
اس��ت، حدود هفت میلیارد توم��ان برای تکمیل این 
طرح در نظر گرفته ش��ده است. فرماندار اصفهان در 
ادامه تصریح کرد: اختصاص اعتبار به شهرک علمی 
و تحقیقاتی، زکات، اردوگاه شهید بهشتی، یک پروژه 
برق رسانی TBM برق شهرس��تان اصفهان از دیگر 
طرح هایی اس��ت که در بودجه سال جاری شهرستان 
اصفهان اعتباراتی برای پیش��برد آنه��ا در نظر گرفته 

شده است.

رئیس کل دادگس��تری چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
بهبودیافت��گان از دام اعتی��اد در ش��رایط برابر با دیگر 
متقاضیان استخدام قرار دارند.  به گزارش موج، عبداله 
موسوی در نشست ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر این اس��تان اظهار داشت: براساس قانون مبارزه 
ب��ا مواد مخدر بهبود یافتگان از دام اعتیاد می توانند در 
شرایط مساوی با سایر افراد در آزمون  های استخدامی 
دستگاه های دولتی ش��رکت و در صورت پذیرش به 

کار گرفته شوند. 
وی با بیان این که س��ابقه اعتی��اد معتادان در صورت 
بهبود یافتن از پرونده این افراد پاک می ش��ود، گفت: 
در صورت فراهم ش��دن شرایط اشتغال برای جوانان 
به  طور قطع تعداد جوانان معتاد کاهش و آمار جامعه 

بهبود یافتگان نیز افزایش خواهد یافت.
موسوی بر ضرورت فرهنگسازی به منظور اشتغال بهبود 
یافتگان و پذیرش اجتماعی این افراد تأکید کرد و گفت: 

با توجه ب��ه این که الزام قانونی اجرای قوانین بهترین 
شیوه فرهنگ س��ازی است، بر همین اساس دستگاه ها 
باید با حساسیت بیشتر نسبت به موضوع اعتیاد توجه 
داش��ته باش��ند. رئیس کل دادگس��تری چهارمحال و 
بختی��اری رفع معضل اعتی��اد را از جمله اولویت های 
دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت: با تالش و همت 
مس��ئوالن و تدوین برنامه های اجرایی می توان شاهد 
کاه��ش آثار زیانب��ار این پدیده ش��وم در جامعه بود. 
وی در ادام��ه با بیان این که بیکاری عوارض متعددی 
دارد، گفت: فق��دان توانایی مالی، زندگی در محالت 
جرم خیز و حاشیه نش��ین، محروم ب��ودن فرد بیکار و 
اعض��ای خانواده او از امکانات آموزش��ی، بهداش��تی 
و تفریحی سبب می ش��ود فرد به مشاغل فصلی، غیر 
تخصصی روی آورد و مطابق تحقیقات احتمال دچار 
ش��دن به اعتیاد و انحراف در این مشاغل بیشتر است. 
موس��وی همچنین یکی از نیازهای اساسی جوانان را 

تفریح و پرکردن اوقات فراغت به طور صحیح عنوان 
کرد و گفت: با توجه به شرایط جسمانی، انرژی باالی 
جوان و اوقات فراغت باالی این گروه اهمیت خاصی 
دارد که اگر جهت هدایت و بهره برداری از این اوقات 
درس��ت برنامه ریزی نشود، مطلوب سیستم اجتماعی 
و حتی مصلحت آن��ان نخواهد بود. وی ادامه داد: در 
برخی از ش��رایط فرهنگی به دلی��ل تراکم جمعیت در 
خانواده، محدود بودن فض��ای خانه و فرهنگ حاکم 
بر این مکان ها، اف��راد ترجیح می دهند اوقات فراغت 
خود را بی��رون از خانه بگذرانند و نظارت خانوادگی 
در این شرایط کمرنگ می شود و فرد در معرض انواع 
آس��یب های اجتماعی قرار می گیرد. رئیس دادگستری 
چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: بنابراین می توان 
تأس��یس و گس��ترش فضاه��ای ورزش��ی، فرهنگی، 
تفریحی را یک راهکار عمده در پیشگیری از گرایش 

به مواد مخدر تلقی کرد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان خبرداد:

سفر رئیس جمهور به اصفهان بعد از ماه مبارک رمضان

فرماندار اصفهان:

افزایش اعتبارات روستایی از خصوصیات بودجه سال 90 است

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

بهبود یافتگان اعتیاد برای استخدام شرایط برابر دارند

 کوره توسعه یافته شماره 5 
فوالد مبارکه وارد مدار تولید شد

با اتمام عملیات توسعه بر روی کوره شماره ۵ ناحیه فوالدسازی فوالد 
مبارکه، تعداد کوره های توس��عه یافته این ناحیه به عدد هفت رسید و 
این واحد خود را برای دس��تیابی به تولید ۵/4 میلیون تن فوالد مذاب 

آماده تر کرد. 
برای تحقق اهداف توس��عه زیر س��قف ش��رکت ف��والد مبارکه و در 
راس��تای دستیابی به اهداف تولید ۵/4 میلیون تن فوالد مذاب، پس از 
توسعه کوره های شماره ۳ و 4 که در سال 88 انجام شد، کوره شماره 
پنج فوالدس��ازی در خرداد امس��ال برای انجام فعالیت های توس��عه 
 متوقف و در 2۶ مرداد امس��ال موفق به تولید اولین فوالد مذاب خود 

شد. 
تاکنون به جز کوره شماره شش که ماه آینده در مدار تولید قرار می گیرد، 
س��ایر کوره ها با انجام اصالحاتی نظیر افزایش توان ترانسفورماتور و 

ارتقای سیستم های اتوماسیون در مدار تولید قرار گرفته است.

دعوت شورای اسالمی شهر اصفهان برای 
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس

ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، مردم را برای ش��رکت گسترده در 
راهپیمای��ی روز جهانی قدس دعوت کرد. رئیس کمیس��یون فرهنگی 
اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان برشرکت هرچه فعال تر مردم 

در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد.
 کری��م نصراصفهانی در گفتگو با ایرنا گفت:  ش��رکت گس��ترده مردم 
در راهپیمای��ی این روز جهان��ی،  اعالم حمایت و پش��تیبانی کامل از 
 مسلمانان تحت س��تم جهان به ویژه مسلمانان مظلوم فلسطین خواهد 

بود.
وی از مدیریت ش��هری اصفهان خواس��ت تدابیر و تمهیدات الزم را 
برای تلطیف هوا و کاهش گرمای شدید در محل تجمع راهپیمایان در 
میدان امام)ره( بیندیش��د.  حضرت امام خمینی )ره( آخرین جمعه ماه 

مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند.

اعالم معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 
سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید

پرویز سلطانی  از معافیت کافرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری 
نی��روی جدید خبر داد. به گزارش ایس��نا، مدیرکل کارواموراجتماعی چهارمحال و 
بختیاری اظهار داش��ت: در راستای تالش های دولت خدمتگزار به منظور تشویق و 
ترغیب بنگاه های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت های جدید 
شغلی و تأکید بر تأمین بخش عمده ای از سهم بیمه کارفرما به تصویب هیأت محترم 
دولت رسید. سلطانی تصریح کرد: بر اساس آئین نامه مذکورکارفرمایان کارگاه های 
بخش های مختلف که پس از اعالم نیاز نیروی جدید خود از ادارات کارواموراجتماعی 
استان، باید نیروی جدید را عالوه بر نیروی کار موجود به کارگمارند و مراتب را به 
ادارات کارواموراجتماعی اعالم نمایند. وی ادامه داد: طبق این آئین نامه کارگرانی که 
در طول برنامه چهارم نتوانسته اند به مدت پنج سال از مزایای این قانون در طول برنامه 
چهارم و ماده 10۳ بهره مند ش��وند بقیه مدت باقی مانده را می توانند بر اس��اس بند 

»و«ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آئین نامه جدید استفاده کنند. 

 طراحی پنجره خورشیدی 
در پارک علم و فناوری شیخ بهایی

یک واحد فن آفرین در اصفهان توانست پنجره خورشیدی تولید کند. به گزارش 
ایسنا، شرکت تیام پارسی پاسارگاد از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به طراحی و ساخت 
پنجره خورشیدی با قابلیت تولید، ذخیره سازی و کنترل جریان الکتریسته از نور 
خورشید شد. مدیر عامل شرکت تیام پارسی پاسارگاد و مبتکر این طرح فناورانه 
در خصوص این پنجره گفت: این پنجره به صورت دو جداره ساخته شده است و 
عالوه بر تولید الکتریسته، عایق حرارت و صوت نیز می باشد. حمید عزیزیان افزود: 
صفحات مبدل نور خورشید به الکتریسته، به گونه ای در این پنجره جانمایی شده 
اس��ت که یک ولتاژ ثابت ایجاد می کند و با تغییر زاویه تابش خورشید، الکتریسته 
تولید ش��ده از آن تغییر نمی کند. وی اظهار کرد: از مزایای اس��تفاده از این پنجره، 
قابلیت استفاده در هر نوع ساختمان و در اندازه دلخواه است و امکان استفاده از آن 

در انواع قاب های موجود)آلومینیومی و چوبی( وجود دارد.
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مزايده در خصوص مال غيرمنقول
5/303 شماره نامه: 9010110372200046

شماره پرونده: 8909980351201303
شماره بايگاني شعبه: 900018

بدنبال دس��تور فروش ملك مشاعي راجع به يك باب مغازه به شماره ملكي 667/1287 واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به مالكين مش��اعي آن عطااله س��جده و خانم شمس��ي قمشه 
دس��تجردي امير- حميدرضا- بيژن- س��عيد فرزانه منظور تقسيم وجوه حاصل از فروش بين 
مالكين مش��اعي اجراي احكام ش��عبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه 
مزاي��ده اي در جهت فروش ملك موص��وف كه در آدرس اصفهان ابت��داي اتوبان ذوب آهن 
بلوار شفق كوي كوه نور، بلوك آفتاب طبقه اول واحد شماره 8 واقع گرديده و حسب نظريه 
كارشناس رسمي دادگس��تري بصورت 135/80 مترمربع مي باشد مشخصات آن عبارتست از 
با اسكلت بتن؛ سقف تيرچه بلوك نماي داخلي گچ، كف سراميك، درب هاي داخلي چوبي، 
درب هاي خارجي آلومينيومي،  نماي خارجي مجتمع آجرنما اس��ت. مشاعات آپارتمان شامل 
قدرالس��هم از عرصه مش��اعي، راهروها و راه پله،  البي، موتورخانه، پاركينگ مس��قف است. 
س��رمايش كولر و گرمايش موتورخانه شوفاژ است آپارتمان مذكور داراي انباري و انشعابات 
آب، برق، گاز و تلفن مي باش��د. آپارتمان مذكور به مبلغ 855/540/000 ريال ارزيابي گرديده 
ش��ده گزارش مأمورين انتظامي در حال حاضر در تصرف آقاي بيژن فرزانه مالكين مش��اعي 
مي باشد. در روز 1390/6/24 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 319 طبقه سوم 
دادگس��تري اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت( برگزار نمايد. لذا طالبين خريد مي توانند 
در مدت پنج روز قبل از جلسه مزايده به نشاني ملك مراجعه و با بازديد از آن و توديع نقدي 
ده درصد قيمت پايه كارشناسي در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمناً پيشنهاد دهنده باالترين 

قيمت،  برنده مزايده خواهد بود.  م الف/ 6325
مدير اجراي احكام شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
5/309 ش��ماره: 474/17470-2/846 آگه��ي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 2/846-31474 
ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 5797 مجزي شده از پالك هاي 2536 الي 2565 و 2634 الي 
2663 و 2709 ال��ي 2738 و 2807 ال��ي 2830 و 2832 الي 2836 فرعي از پالك هاي 2 و 19 
الي 21 و 30 الي 32 الي 1032 فرعي از 2187 اصلي به مساحت 270 مترمربع واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان بهارستان خيابان ولي عصر جنوبي، خيابان زمزم، كوچه زمزم 
6، پالك 303 كه س��ند مالكيت آن در صفحه 564 بش��ماره 40988 دفتر 152 امالك با شماره 
چاپي 477352 بنام آقاي محمدحس��ين اتقياء فرزند محمدعلي بشناسنامه 48 صادره از آبادان 
متولد 1335 ثبت و صادر شده است كه طي نامه 19705/ج-89/6/4 اداره ثبت جنوب اصفهان 
حدود اربعه بدين شرح مي باشد: شماالً بطول 10 متر پي است به زمين 5778 فرعي شرقاً اول 
بطول 24 متر پي است به زمين پالك 5796 فرعي دوم بطول 3 متر پي است به پاركينگ جنوبًا 
بطول 10 متر پي اس��ت به زمين پالك 5826 فرعي غربا اول بطول 2 متر پي اس��ت به زمين 
پالك 5825 دوم بطول 25 متر پي اس��ت به زمين 5798 فرعي حقوق ارتفاقي ندارد كه طبق 
نظر كارش��ناس رس��مي پالك فوق داراي 177 مترمربع اعياني در طبقه همكف و يك اتاق در 
روي پاركينگ، قدمت ساختمان 11 سال، با نماي آجر سه سانتي، كف كليه فضاها موزائيك، 
بدنه هاي داخلي اندود گچ و نقاشي، داراي آشپزخانه و سرويس با كاشي و سراميك و كابينت 
فلزي و حياط س��ازي بصورت كف موزائيك و بدنه آجر س��ه سانتي و داراي انشعابات آب، 
برق، گاز و تا مورخ 90/7/1 بيمه مي باش��د. طبق س��ند رهني ش��ماره 28489-86/12/6 دفتر 
اس��ناد رسمي 395 تهران در رهن بانك ملي شعبه پيام انقالب اسالمي تهران واقع مي باشد از 
س��اعت 9 الي 12 روز يكش��نبه مورخ 90/7/17 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در 
خيابان هش��ت بهشت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از 
مبلغ پايه 800/000/000 ريال )هش��تصد ميليون ريال( ش��روع و به هر كس خريدار باشد به 
باالترين قيمت پيش��نهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غي��ره تا تاريخ مزايده اعم 
ازاينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس 
ازمزاي��ده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مس��ترد مي گردد. ضمناً اين آگهي در يك نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
مورخ 90/5/31 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد. م الف/ 6259
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

مزايده
5/324 دايره اجراي احكام شعبه دوم حقوقي دادگستري خميني شهر در پرونده اجرايي 890003 
موضوع اجراييه ابالغ ش��ده 890586 ح/2 نظر به اينكه محكوم له خانم افس��انه علي اكبري و 
محكوم عليه رحمت اله مختاري مي باشند در نظر دارد در اجراي اعمال مواد محكوميت هاي 
مالي و اس��تنكاف محكوم عليه از پرداخت مبل��غ 100/000/000 ريال + 2/055/000 ريال + 
6/875/543 ريال در حق محكوم له و معرفي 50 سهم از سهام شركت درسا طيور به نشاني: 
دفتر خميني ش��هر خ حافظ جنب مدرسه بصيرت توسط محكوم عليه به استناد استعالم بعمل 
آمده از شركت مزبور و ارزيابي به عمل آمده توسط كارشناس رسمي و رعايت ماده 75 قانون 
اج��راي احكام نظر به اينكه هر س��هم به ارزش 11/800/000 ريال ب��رآورد گرديده از طريق 
مزايده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزايده )مورخ چهارشنبه 1390/06/30 ساعت 9:00( در 
محل اجراي احكام ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي خميني ش��هر به نشاني: بلوار پاسداران 
روبروي بسيج خواهران مجتمع قضايي شماره 1 برگزار مي گردد. طالبين مي توانند 5 روز قبل 
از مزايده به نش��اني اعالم ش��ده فوق )دفتر شركت( مراجعه و از كم و كيف وضعيت سهام با 
هماهنگي مديرعامل شركت بازديد نموده و خريدار كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد. خريدار بايستي ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه از 
تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد. در غير اين صورت ده درصد اولين پس 

از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/ 11302
مدير دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري خميني شهر
 

احضار
5/480 چ��ون خانم نينا مرادي فرزند علي قاس��م ش��كايتي عليه آقاي محم��ود بانك مبني بر 
كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891594 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي 
براي روز 90/11/10 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 6964
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/501 چون آقايان علي برخورداري ناغاني فرزند دولت يار و داريوش اعتمادي ناغاني فرزند 
س��يابخش شكايتي عليه آقاي رستم جالل الدين فرزند اصالن و آقاي صالحي مبني بر خيانت 
در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 90-674 د/32 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7030
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياري مجتمع شماره دو عمومي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/502 چون آقاي مكي يوسف محمد جاسم المجيد شكايتي عليه آقاي جارح زرگاني فرزند 
ياس��ر مبني بر تحصيل مال از طريق نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900596 
اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 90/9/6 ساعت 8/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7031
محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/504 چون آقاي سيد محمد سعيد فاتحي فرزند مجتبي شكايتي عليه آقاي داريوش سوسني 
مبني بر س��رقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900568 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت 

رس��يدگي براي روز 90/7/24 س��اعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيف��ري مراتب يك نوب��ت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7033
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/505 چون مؤسس��ه نش��ر و حفظ آثار امام بوكالت آقاي سيد حميدرضا عرب زاده شكايتي 
عليه آقاي احمدرضا قائدي مبني بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 900552 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/7/20 س��اعت 
9/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 7034
خاقاني- مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
5/506 كالسه پرونده: 891365 ب/ 26،  وقت رسيدگي: ظرف مدت بيست روز جهت معرفي 
داور يا داوران خود، خواهان: فائزه گلهراني فرزند بهرام، خوانده: محمد شعباني فرزند رحمت 
اله، خواسته: تقاضاي صدور حكم طالق، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف بيست روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت معرفي داور 

يا داوران حضور به همرساند. م الف/ 7035
ارژندي- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/507 شماره درخواست: 9010460353400001

شماره پرونده: 9009980362600207
شماره بايگاني شعبه: 900336

ش��اكي گلناز فرجي نادي فرزند مس��لم شكايتي بر عليه علي اكبر مشعلي فرزند صالح به اتهام 
س��رقت مستوجب تعزير و قدرت نمايي با چاقو تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
كه جهت رسيدگي به شعبه 108 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد نيكبخت- ساختمان دادگستري كل استان اصفهان- طبقه 
همكف ارجاع و به كالس��ه پرون��ده 9009980362600207 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي 
آن 1390/7/10 و س��اعت 9:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 7036
سميع عادل- منشي شعبه 108 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
5/508 ش��ماره: 25671 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 112459-4115 بدينوسيله به خانم مائده 
يدالهي فارس��اني فرزند محمدعلي ش ش 917 صادره از اصفهان ساكن اصفهان خيابان كاوه 
خياب��ان 15 خ��رداد كوچه جنب پارك ميخك پالك 31 كه برابر گ��زارش واحد ابالغ نيروي 
انتظامي اصفهان ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 86/07/15-1745 
بين شما و مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان مبلغ 2/886/000 ريال بابت اصل بدهي، 
خس��ارت تأخير ت��ا تاريخ 89/08/10 مبل��غ 506/768 ريال و تأخير روزان��ه مبلغ 972 ريال 
بانضمام 5% حقوق دولتي بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئين نامه مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يك نوبت در روزنام��ه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر مي گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غير اينصورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد. م الف/ 7018
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

تغييرات
5/509 ش��ماره: 1036/ت90/103 آگهی تغييرات ش��ركت پرنيان حفاظ فرابين سهامی خاص 
به شماره ثبت 43453 و شناسه ملی 10260613118 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1390/5/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضای هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: 
آقای علی مظفری به سمت رئيس هيئت مديره و آقای محمدرضا فرهادزادگان به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و خانم س��مانه مظفری به سمت عضو هيئت مديره و آقای علی مظفری به 
س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��ركت با امضای آقای علی مظفری 
)مديرعامل و رئيس هيئت مديره( و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1390/5/16 ذيل دفتر 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تاييد و امضا قرار گرفت. م الف/ 7026/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
5/510 ش��ماره: 1980/ث90/103 آگهی تأسيس شركت كاويان صنعت سپانو سهامی خاص 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/5/15 تحت ش��ماره 44871 و شناس��ه ملی 10260628155 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/5/15 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: طراحی و س��اخت و نصب انواع سازه های 
فلزی- كارخانجات صنعتی و ماش��ين آالت صنعتی- لوله كش��ی صنعتی- مدلسازی- ريخته 
گری- خاكبرداری راهسازی- انجام- اجرا- ساخت- محاسبه- نقشه كشی و نقشه برداری كليه 
پروژه های س��اختمانی- عمرانی- فنی و صنعتی- آرماتور بندی و بتن ريزی- ابنيه و محوطه 
سازی- ماشين كاری- توليد و توزيع و خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز 
بازرگان��ی- تحصيل وام و اعتبارات بانك ه��ای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی- شركت در مزايدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هر آنچه با موضوع شركت 
مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان فيض- كوچه6- پالك 2/100- تلفن 03116613439، 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد 
يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 
2-2777 مورخ 1390/4/28 نزد بانك صادرات ش��عبه خيابان فيض پرداخت گرديده اس��ت و 
الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای علی 
اكبر كيانپور ليرهارانی به س��مت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم ناهيد كيانی عليخان به سمت 
ناي��ب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای مرتضی رحيمی محمدی به س��مت عضو هيئت مديره 
4-5- آقای مرتضی رحيمی محمدی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدات شركت با امضای مديرعامل و همراه 
با مهر شركت معتبر می باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم بهاره كيانی علی باقری به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم بنفشه كيانی علی باقری به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 7026/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
5/511 كالس��ه پرونده: 900263 ك 111،  وقت رسيدگي: 90/8/8 ساعت 10 صبح، خواهان: 
مجيد بحق فرزند حاج سيد اكبر ساكن اصفهان، خيابان ميرزاطاهر، زهران جنب مسجدالرسول، 
خوانده: محمد گرگ يراق فرزند اكبر مجهول المكان، خواسته: صدور حكم بر پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال وجه يكفقره چك 2112935 احتس��اب هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير 
تأديه، خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 111 

دادگاه كيفري اصفهان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور به 

همرساند. م الف/ 7083
اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/512 خانم مهناز سادات رستگاراف فرزند سيدمنصور دادخواستي به طرفيت آقاي علي نقي 
هزاره فرزند رضا به خواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به شماره رديف بايگاني 
900737 ح/ 16 در شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگي مورخ 
90/7/24 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده اس��ت. از آنجا كه خوانده مجهول المكان مي باشد به 
دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يكي از روزنامه ها درج 
مي گردد تا خوانده در وقت رسيدگي فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم 

قانوني خواهد بود. م الف/ 7084
يزدان پناه- مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/513 چون آقاي س��يدرمضان هاشمي مقدم فرزند فتح علي شكايتي عليه آقاي علي جهاندار 
)جهاندارزاده( فرزند شيرزاد مبني بر كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900599 
ك 111 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/8/17 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7082
اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/514 چون آقاي مهدي فريدنيا و مهري فتاحي ش��كايتي عليه آقاي حس��ام آتش��ين مبني بر 
اخالل در نظم اقتصادي كشور از طريق شركت هاي هرمي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900572 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/8/22 ساعت 8/30 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/7086
مدير دفترشعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/515 چ��ون آق��اي مهدي قلي پور فرزند حس��ن ش��كايتي عليه خانم ه��ا زينت و عصمت 
شاهرضايي فرزندان سيداحمد مبني بر جعل اسناد دولتي و استفاده از آن و تصرف عدواني و 
تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900582 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز 90/8/30 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/7085
مدير دفترشعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/516 چون خانم زيبا جهانگيري فرزند صفر شكايتي عليه آقاي علي جهانگيري فرزند تراب 
مبن��ي بر ترك نفق��ه مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900598 ك 121 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگي براي روز 90/9/1 س��اعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7088
مدير دفترشعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/517 چون آقاي مجيد رضواني فرزند عزت اله شكايتي عليه آقاي محمدعلي عزيزي فرزند 
احمد مبني بر اخالل در نظم اقتصادي كش��ور از طريق ش��ركت هاي هرمي مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900576 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/8/22 
س��اعت 10/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 
180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7087
مدير دفترشعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
5/518 شماره درخواست: 9010460351200047

شماره پرونده: 9009980351200243
شماره بايگاني شعبه: 900243

خواهان سعيد انصاري چهارسوقي فرزند اسماعيل دادخواستي به طرفيت خوانده حسن نايبيان 
فرزند حس��ين به خواس��ته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان كه جهت 
رس��يدگي به شعبه دوازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
321 ارجاع و به كالس��ه پرون��ده 9009980351200243 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 
1390/08/30 و س��اعت 12:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نش��ر آ گهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
 خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردد. م الف/ 7089
مدير دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجديدنظر
 5/519 شماره: 1050/89 ح/ 6 دادخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 90/4/20-521
به طرفيت س��تاد اجراي��ي فرمان امام )ره( فرد ي��ا افراد مجهول المالك ي��ا مجهول المكان به 
اي��ن دفتر تقديم كه به كالس��ه 113/90 ت تجديدنظر ثبت و به لح��اظ مجهول المكان بودن 
تجديدنظرخوان��ده و تقاض��اي تجديدنظرخ��واه و به اس��تناد م��اده 73 قانون آئين دادرس��ي 
مدني مراتب در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي چاپ و منتش��ر و از 
تجديدنظرخواه دعوت مي گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم تجديدنظر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارس��ال به مرجع 

تجديدنظر تقديم دفتر دادگاه نمايد.  م الف/7090
فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ دادخواست تجديدنظر
5/520 ش��ماره: 147/89 ح/ 6 دادخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 90/4/20-518 
به طرفيت فرد يا افراد مجهول المكان و مجهول المالك به اين دفتر تقديم كه به كالسه 114/90 
ت تجديدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده و تقاضاي تجديدنظرخواه 
و به اس��تناد ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي چاپ و منتشر و از تجديدنظرخواه دعوت مي گردد، ظرف مدت ده روز به 
دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر، اليحه دفاعيه 

خود را جهت ارسال به مرجع تجديدنظر تقديم دفتر دادگاه نمايد.  م الف/7091
فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
5/521 چ��ون آق��اي نويد مظاهري ش��كايتي عليه آقاي حس��ين منوچهري مبني بر ش��ركت 
در ض��رب و ج��رح مطرح نموده ك��ه پرونده آن ب��ه كالس��ه 900571 ك 112 اين دادگاه 
ثب��ت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 90/7/26 س��اعت 12 صبح تعيين ش��ده نظ��ر به اينكه 
مته��م مجه��ول الم��كان مي باش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آيي��ن دادرس��ي كيفري 
مرات��ب ي��ك نوب��ت در يك��ي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود 
و از مته��م مذك��ور دع��وت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در ص��ورت ع��دم حض��ور احضاريه اب��الغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7092
خاقاني- مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/522 چون آقاي مس��عود اسدي حسنوند به وكالت از سوي شركت تعاوني مسكن كاركنان 
شهرداري اصفهان شكايتي عليه آقاي محسن نظارتي زاده مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالسه 900550 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/7/10 
س��اعت 11/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 
180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
 حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7081
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/523 چون آقاي رس��ول نظري پور فرزند منوچهر ش��كايتي عليه آقاي نويد عابديني فرزند 
علي مبني بر اس��تفاده از سند مجعول رسمي مطرح نموده كه پرونده به كالسه 900451 ب 
1 اين بازپرسي ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 
قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهي جهت 
پاسخگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7080
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/524 چون آقاي مهدي جنابي فرزند محمد شكايتي عليه آقاي مهدي نجفي فرزند علي مبني 
بر مش��اركت در كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده به كالسه 900453 ب 1 اين بازپرسي 
ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئين 
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگويي 
ب��ه اتهام خ��ود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7079
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
5/525 ش��ماره: 25171 كالس��ه: 113248-4146 بدينوس��يله به 1- علی اصغر ترابی فرزند 
خدارحم ش��ماره شناسنامه 13 س��اكن اصفهان ملك شهر بهارس��تان غربی كوچه مسجد و 
2- رضا س��يد موس��وی فرزند كاظم به ش��ماره شناسنامه 4822 س��اكن اصفهان خيابان آل 
محم��د كوچه پرس��تار منزل موس��وی و 3- معصومه اله مرادی فرزند غالمرضا به ش��ماره 
شناس��نامه 29 س��اكن اصفهان ملك شهر بهارس��تان غربی كوچه مس��جد كه برابر گزارش 
واح��د ابالغ نيروی انتظامی اصفهان ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ می گ��ردد كه برابر قرارداد 
ش��ماره 1103- 86/2/1 تنظيمی در عهده بانك سپه ش��عبه سه راه خانه اصفهان مبلغ شش 
ميلي��ون ريال باب��ت اصل، مبلغ دو ميليون و ي��ازده هزار و نهصد و چه��ل و نه ريال بابت 
خس��ارت تاخير ت��ا تاري��خ 89/9/30 و ذمه روزانه ب��ه مبلغ دو هزار و ن��ود و هفت ريال 
ب��ه مديريت ش��عب بانك س��په منطقه اصفهان بدهكار می باش��يد كه بر اث��ر عدم پرداخت 
وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانونی اجرائيه صادر 
و ب��ه كالس��ه 113248-4146 در اي��ن اداره مطرح می باش��د. لذا طبق م��اده 18 آئين نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می به ش��ما ابالغ می گردد از تاريخ انتش��ار اين آگه��ی كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتش��ر م��ی گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اق��دام و در غير 
 اين صورت بدون انتش��ار آگهی ديگ��ری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب 

خواهد شد. م الف/6983
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

تأسيس
5/526 ش��ماره: 1949/ث 90/103 آگه��ی تأس��يس ش��ركت فن��ی و مهندس��ی طراح��ان 
جنوب س��پاهان س��هامی خاص ش��ركت فوق در تاريخ 1390/5/15 تحت ش��ماره 44865 
و شناس��ه مل��ی 10260628117 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/5/15 از 
لح��اظ امض��اء ذي��ل دفاتر تكمي��ل گردي��ده و خالصه اظهارنام��ه آن به ش��رح زير جهت 
 اط��الع عم��وم در روزنام��ه ه��ای رس��می و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود آگهی می ش��ود. 
1- موضوع ش��ركت: انجام امور خدماتی از قبيل طراحی، نظارت و اجرا در زمينه های امور 
س��اختمانی، صنعتی و تاسيسات كش��اورزی، ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصی 
و دولت��ی، اخذ و اعط��ای نمايندگی از ش��ركت های خصوصی دولتی 2- مدت ش��ركت: 
از تاري��خ ثب��ت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان بهارس��تان- خيابان ارديبهش��ت- مجتمع نيلوفر- پالك204، 4- س��رمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام 
می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسس��ين طی گواهی بانكی شماره 1689 مورخ 
1390/4/5 نزد بانك مس��كن ش��عبه امير حمزه پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای علی اكبر رحمانی 
به س��مت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای محمدتقی رحمانی به س��مت نايب رئيس هيئت 
مديره 3-5- آقای مهراب غالمی ش��اهزاده علی اكبری به س��مت عضو هيئت مديره 5-4- 
آق��ای مهراب غالمی ش��اهزاده علی اكبری به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مديرعامل 
و با مهر ش��ركت معتبر می باش��د. 7- اختي��ارات مديرعامل: مديرعام��ل مجری مصوبات 
هيئ��ت مدي��ره می باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی الب��دل: 1-8- خانم هدی اس��ماعيلی 
 ش��اهزاده علی اكبری ب��ه عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای حمي��د قجاوند به عنوان بازرس

علی البدل. م الف/ 7045/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

احضار
5/533 در پرونده كالسه 900487 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي بهروز فورجاني زاده فرزند رحيم ش��كايتي عليه آقاي سيد جمال موسوي بهشتي 
داير بر كالهبرداري اينترنتي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع 
گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرس��ي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ 
نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 

دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7173
مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/534 در پرونده كالسه 900582 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آق��اي محمدقاس��م پيوندي فرزند علي ش��كايتي علي��ه آقاي علي اس��فندياري فرزند 
محمدرحيم داير بر س��رقت مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع 
گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرس��ي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ 
نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 

دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7172
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

اطالعرساني
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5/535 در پرونده كالس��ه 900565 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
خانم عادله الس��ادات موسوي زاده ش��كايتي عليه آقاي محمدرضا رجبي فرزند عوض داير بر 
فروش مال غير مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7171
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/536 در پرونده كالس��ه 900595 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي علي هاشمي فرزند مسعود شكايتي عليه آقاي حسن تيموري فرزند مرتضي داير بر اخالل 
در نظام اقتصادي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7170
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/537 در پرونده كالس��ه 900272 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي مصطفي ش��يران فرزند محمدعلي ش��كايتي عليه آقاي محمود محم��دي داير بر خيانت 
در امانت مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، حسب ماده 115 آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7169
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/538 در پرونده كالس��ه 881087 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
خانم فروزنده رايچي ش��كايتي عليه آقاي مهرداد شاه حس��يني فرزند بهرام داير بر دخالت در 
امور پزشكي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، حسب ماده 115 آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7168
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/539 در پرونده كالس��ه 900276 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
خانم سيمين اسماعيلي فرزند اصغر شكايتي عليه آقاي محمدحسين عتيقه چي داير بر اخالل 
در نظام اقتصادي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7167
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/540 در پرونده كالس��ه 900570 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي مس��عود كريمي فرزند نوراله ش��كايتي عليه آقاي عليرضا رباني فرزند قدرت اله داير بر 
كالهبرداري مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7166
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/541 در پرونده كالس��ه 900426 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي فتح اله داودي فرزند اس��ماعيل ش��كايتي عليه آقاي فرشيد گودرزوند چگيني فرزند مراد 
داير بر كالهبرداري اينترنتي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يكماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع 
از خ��ود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 7165
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/542 در پرونده كالس��ه 900467 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي سعيد سروري زاده فرزند غالمحسين شكايتي عليه آقاي سعيد مراديان داير بر كالهبرداري 
اينترنتي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گردي��د، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، حسب ماده 115 آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7164
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/543 در پرونده كالس��ه 891777 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي گالب الدين قلندري فرزند حاجي امين اله شكايتي عليه آقاي فيض اله نيازي داير بر ايراد 
ض��رب و ج��رح عمدي، حبس و توقيف غيرقانوني و لواط به عنف مطرح نموده كه در جهت 
رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 
115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم 
از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاس��خگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا 

تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7163
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/544 در پرونده كالس��ه 900531 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
خانم اكرم اسحاقيان شكايتي عليه آقاي امير بديعي داير بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده 
كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
حس��ب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني 
كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 

دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7162
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/545 در پرونده كالس��ه 900414 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي ايرج قيصري فرزند فتحعلي ش��كايتي عليه آقايان علي م��رادي و محمد حيدري داير بر 
كالهبرداري مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 

مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7161

زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/546 در پرونده كالسه 900529 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي 
مهدي خاني فرزند حمزه علي ش��كايتي عليه آقايان بسم اله برنگي و سعداله برنگي و احمدشاه 
برنگي داير بر سرقت مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باش��د، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7160
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/547 در پرونده كالس��ه 900572 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
برحسب گزارش پاسگاه دشتي شكايتي عليه آقاي نورمحمد شريفي داير بر ضرب و شتم مأمور 
انتظامي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در 

صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7159
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/548 در پرونده كالس��ه 900533 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي علي حاج حس��يني فرزند اكبر شكايتي عليه آقاي عبدالمالك وفايي فرزند عثمان داير بر 
كالهبرداري و تحصيل نامش��روع مال مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع 
گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت 
يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 7158
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/549 در پرونده كالس��ه 900420 ب 4 ش��عبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي محمدرضا نادري فرزند احمد ش��كايتي عليه آقاي روح اله مؤمني فرزند قربانعلي داير بر 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7157
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5/550 نظ��ر به اينكه آقاي جاويد عرب زاده/ خان��م آمنه عرب زاده فرزند باقر به اتهام ضرب 
و جرح عمدي حس��ب شكايت خانم سارا تاجيك فرزند حليم از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 900609 د/42 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 42 دادياري 
دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت عدم 

حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 7156
داديار شعبه 42 دادياري مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
 5/551 آگه��ي اب��الغ وقت دادرس��ي به حيدر س��ليمي و رض��ا بديعي موضوع دادخواس��ت

كهيار شيخ احمدي مبني بر مطالبه وجه چك كه تحت كالسه 89-1151 ح/ 9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده است و ضميمه پرونده كالسه 89-524 ح/ 9 شده است. 
به دليل نامش��خص بودن آدرس خواندگان درخواس��ت ابالغ بوسيله نشر آگهي شده است كه 
مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتشر 
مي گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ مي شود كه در تاريخ 90/7/26 ساعت 8/30 صبح جهت 
رسيدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شويد. در صورت عدم حضور و 
يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه غياباً رسيدگي و رأي مقتضي صادر 

خواهد نمود. م الف/ 7155
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/552 چون خانم سوسنبر باقري فرزند مهديقلي شكايتي عليه خانم گوهر تاج صالحي مبني بر 
فحاشي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900520 ك 109 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز س��ه ش��نبه 90/7/19 ساعت 9/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7154
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
5/553 در پرونده كالسه 900023 شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان، آقاي 
محمدحس��ن حاجيان حس��ين آبادي فرزند محمد شكايتي عليه آقايان آيت محمدي و نبي اله 
محمدي داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه 
ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي 
ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي 
به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7152
رجائي زاد- شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/554 شماره: 5696/90 ب 21 نظر به اينكه خانم مژگان ضامني فر فرزند ابراهيم به اتهام جعل 
و اس��تفاده از سند مجعول از طرف شعبه 21 بازپرسي دادسراي ناحيه 3 اصفهان تحت تعقيب 
است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المكان بودن نامبرده ميسر نشده بدين وسيله در اجراي 
ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي 
در شعبه 21 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاري دادسراي ناحيه 3 بازپرسي 21 
جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت 

مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص به عمل خواهد آمد. م الف/ 7150
غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسي مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/555 ش��ماره: 900242 ب 21 نظر به اينكه آقاي مرتضي عبدي نيا فرزند حيدرعلي به اتهام 
فروش مال غير و تحصيل مال از طريق نامش��روع از طرف ش��عبه 21 بازپرسي دادسراي ناحيه 
3 اصفهان تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المكان بودن نامبرده ميس��ر 
نش��ده بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 21 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر 
انصاري دادس��راي ناحيه 3 بازپرس��ي 21 جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر گردد در 
 ص��ورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانون��ي در اين خصوص به عمل

خواهد آمد. م الف/ 7151
غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسي مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ رأي
5/556 شماره دادنامه: 9009970353500647

شماره پرونده: 8909980358301540
شماره بايگاني شعبه:  891565

ش��اكي آقاي س��يف اله تسليمي به نشاني خ مدرس- خ مولوي- ك فرزانه- بن بست شقايق- 
نبش كوچه، متهم: آقاي محس��ن باقري به نشاني فعاًل مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب 
تعزير، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 

رأي دادگاه
در خصوص اتهام متهم مجهول المكان محسن باقري )كه بلحاظ متواري بودن نامبرده و عدم 
دسترس��ي به ايشان اطالعات و مشخصات بيشتري از وي در اختيار نمي باشد( داير بر سرقت 
مبلغ پنجاه ميليون ريال تراول چك بهمراه 3 فقره چك بانكي و يك فقره كارت ملي موضوع 
شكايت شاكي مالباخته سيف ا... تسليمي رناني، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان و با عنايت به شكوائيه شاكيه- كه با فوت وي، وارث قانوني ايشان با 
ارائه اليحه و پيوست گواهي حصر وراثت درخواست تعقيب موضوع را نموده اند- و با مالحظه 
گزارش��ات مرجع انتظامي و جوابيه دائره حقوقي بانك صادرات استان كه مراتب وصول وجه 
تراول چك هاي مس��روقه توس��ط متهم ياد ش��ده از طريق اطاق پاياپاي بانك هاي ملي، ملت، 
تج��ارت، س��په و صادرات را تأييد و تصديق نموده اند و اينك��ه متهم نيز عليرغم ابالغ قانوني 
اخطاريه در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا )منتشره در روزنامه اصفهان امروز به شماره 1202( 
و عليرغم ابالغ قانوني اوقات رس��يدگي از طريق جرايد )كه آگهي هاي مربوط نيز در روزنامه 
زاينده رود به ش��ماره هاي 512-90/2/14 و 545-90/3/25 درج گرديده اس��ت( در جلس��ات 
دادرسي مورخه 90/3/21 و 90/4/28 حضور نيافته و اليحه اي نيز در دفاع از خود تقديم ننموده 
اس��ت. لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق به وي محرز و مسلم مي باشد دادگاه در اجراي ماده 217 
قانون آيين دادرسي كيفري مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسالمي، متهم ياد شده را 
عالوه بر الزام به رد مبلغ 50/000/000 ريال وجه نقد و 3 فقره چك بانكي و يك فقره كارت 
ملي متعلق به مرحوم سيف ا... تسليمي به وراث آن مرحوم، به تحمل دو سال حبس تعزيري و 
چهل ضربه شالق بصورت متعارف نيز محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه است. م الف/ 7153
كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
5/557 شماره درخواست: 9010460358700002

شماره پرونده: 9009980358700354
شماره بايگاني شعبه: 900356

مته��م آقاي مجيد كياني فرزند علي به اتهام ورود به مس��كن يا منزل ديگري به عنف موضوع 
شكايت احمد صادقي،  تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم 
و در اج��راي مق��ررات ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور 
كيف��ري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در اين ش��عبه 
 حاض��ر گردد. بديهي اس��ت در صورت ع��دم حضور، مطابق مقررات رس��يدگي غيابي بعمل 

خواهد آمد. م الف/ 7174
سياوشي- مدير دفتر شعبه بازپرسي هشتم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
فقدان سند مالكيت

5/560 شماره: 7396 آقاي رضا رئيسي باغ شهبازي فرزند باباپير باستناد دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت خود از ششدانگ 
يكبابخانه پالك شماره 373/103 واقع در سميرم بخش ثبتي سميرم كه در صفحه 439 دفتر 66 
امالك ذيل ثبت 13016 بنام آقاي رضا رئيسي باغ شهبازي فرزند باباپير ثبت و صادر گرديده است. 
چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي ميشود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت بملك مزبور يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با 
مدارك مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول 
 واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني سند مالكيت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/ 2211
موسوي- رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم
 

فقدان سند مالكيت
5/561 شماره: 3435 آقاي محمدرضا عرفانيان فرزند جواد باستناد دو برگ استشهاديه محلي كه 
هويت و امضاء مش��هود رسماً گواهي شده و مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 43 
تفكيك شده از 131 فرعي از 127 اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 
322 دفتر 224 امالك بنام س��يد حس��ين سيدي طباء زواره صادر گرديده، سپس بموجب سند 
رسمي 19748-77/6/15 دفتر 50 اردستان تمامت ششدانگ مالكيت خود را به آقاي محمدرضا 
عرفانيان فرزند جواد و خانم طاهره ميرعليزاده فرزند س��يدعلي بالمناصفه انتقال رسمي نموده 
اس��ت. سپس به موجب اسناد رهني ش��ماره 66446-81/12/24 و 74162-86/5/30 دفتر 51 
اردس��تان اصل و مازاد آن در رهن بانك ملي شعبه زواره مي باشد و معامله ديگري انجام نشده 
و در اثر جابجائي مفقود شده است، نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده 
را نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

خواهد شد. م الف/ 158
عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
 

تغييرات
5/562 ش��ماره: 5723 آگهي تغييرات ش��ركت مهر آباد سازه گستر بشماره ثبت 750 و شناسه 
ملي 10861854938. 1- نوع ش��ركت از س��هامي خاص به مس��ئوليت محدود تغيير مي يابد. 
2- اساس��نامه ش��ركت مسئوليت محدود مشتمل بر 27 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده و 
جايگزين اساسنامه قبلي گرديد. 3- خانم ها بتول رئيسي مزدآبادي و سميرا نصراله زاده مهرآبادي 
و آرزو نصراله زاده مهرآبادي بسمت اعضاي هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند. 
4- خانم بتول رئيس��ي مزدآبادي بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و خانم سميرا نصراله 
زاده مهرآبادي به سمت رئيس هيئت مديره و عضو و آرزو نصراله زاده مهرآبادي بسمت عضو 
و نائب رئيس هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و همچنين كليه اوراق و اسناد 
بهادار شركت از قبيل چك، سفته،  بروات، قراردادها، عقود اسالمي و كليه امور قضايي با امضاء 
مديرعامل به تنهايي همراه با مهر ش��ركت معتبر خواهد بود. 5- سرمايه شركت 750000000 
ريال كه از طرف شركا پرداخت گرديده و در اختيار و تحويل مديرعامل شركت قرار گرفت و 

سهام شركت به سهم الشركه تبديل شده. م الف/ 157
فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تغييرات
5/563 ش��ماره: 5684 آگهي تغييرات ش��ركت حمل و نقل مس��افربري ايمان سفر اردستان به 
شماره ثبت 372 و شناسه ملي 10260081031 )با مسئوليت محدود(. به استناد صورت جلسه 
مجمع عمومي عادي و فوق العاده مورخه 90/5/6 ش��ركت حمل و نقل مس��افربري ايمان سفر 
اردستان كه ذيل مرقومه شماره 21/1884 مورخ 90/5/8 به تأييد اداره محترم كل حمل و نقل و 
پايانه هاي استان اصفهان رسيده تغييراتي به شرح ذيل در شركت فوق بعمل آمد. 1- آقاي داوود 
فرشچيان به سمت رئيس هيئت مديره و خانم هما احمدي به سمت مديرعامل و نايب رئيس 
براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 2- خانم الله احمدي فرزند 
اسماعيل به عنوان بازرس اصلي و آقاي منصور زماني فرزند علي به عنوان بازرس علي البدل 
براي مدت يكس��ال مالي انتخاب ش��دند. 3- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي هاي شركت 

انتخاب گرديد. م الف/ 156
فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ
5/565 شماره درخواست: 9010460352000015

شماره پرونده: 9009980352000718
شماره بايگاني شعبه: 900764

خواه��ان فاطمه هارون��ي قلعه ش��اهرخي فرزند ابراهيم دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوانده 
ش��كراله احمدي تش��نيري فرزند علي ميرزا به خواس��ته صدور حكم طالق به درخواست 

زوجه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگي به ش��عبه بيس��تم 
دادگاه عموم��ي حقوقي )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 249 ارجاع 
و ب��ه كالس��ه پرونده 900764 ح/ 20 ثب��ت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/07/30 و 
س��اعت 10 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و 
دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده 
پ��س از نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
 خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي

حاضر گردد. م الف/ 7256
مدير دفتر شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/566 چون آقاي حسين صفايي مياندشتي شكايتي عليه آقاي ابراهيم بهرامي مبني بر خيانت 
در امان��ت مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900592 ك 104 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/11/15 س��اعت 9/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7255
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
5/567 شماره درخواست: 9010460352100018

شماره پرونده: 9009980352100763
شماره بايگاني شعبه:  900800

خواه��ان ناديا ابوزوده فرزند س��الم دادخواس��تي به طرفيت خوانده س��الم اب��وزوده فرزند 
محمدحس��ن به خواسته درخواست صدور حكم رش��د تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980352100763 ثبت گرديده 
و وقت رسيدگي آن 1390/10/10 و ساعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدي و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
 كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد.  م الف/ 7257
مدير دفتر شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
5/568 كالس��ه اجرائيه: 1074/84 ح/ 2 بموجب دادنامه غيابي ش��ماره 562 مورخ 85/5/25 
دادگاه هاي عمومي اصفهان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محكوم عليه 
محمد غيوميان نام پدر: عباس مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و نيز مبلغ هفتصد و پنجاه و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك 84/9/25 لغايت اجراي حكم براساس 
ش��اخص تورم مربوطه در حق محكوم له حس��ين بهامين نام پدر: عزت اله، با وكالت آقاي 
محمد قاس��مي نش��اني محل اقامت: اصفهان، خ بهارستان، شرقي كوچه صفا، بن بست صفا، 
شماره 6 طبقه سوم، اجراي احكام مكلف است خسارت تأخير تأديه را به شرح فوق محاسبه 
و از محك��وم عليه اخذ و ب��ه محكوم له بپردازد. پرداخت نيم عش��ر دولتي در حق صندوق 
دولت توس��ط محكوم عليه. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء 
بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم 
و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��ليم كند و 
اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
ش��ود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن 
ام��وال خود را معرف��ی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خ��ود داده به نحوی كه تمام 
يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باش��د، به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا 
ش��ش ماه محكوم خواهد ش��د. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای 
اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد ب��اال به موادی از قانون اجرای احكام 
مدن��ی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و قانون نح��وه اجرای محكوميتهای 
 مال��ی مص��وب 77/8/10 كه ظهر برگ��ه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نم��وده و به آن 

عمل نمايد. م الف/ 7258
شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/569 شماره دادنامه: 9009970351500018

شماره پرونده: 890998035150119
شماره بايگاني شعبه:  891124

خواهان:  آقاي مجتبي سفري به نشاني نجف آباد صالح آباد بلوار منتظري كوي شهيد سليمان 
عباس��ي درب 1 س��مت چپ پ��الك 2، خوان��دگان: 1. آقاي مجيد حويزه طرف��ي، 2. آقاي 
مصطفي نادرپور همگي به نش��اني مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي مجتبي صفري به طرفيت آقاي مصطفي نادرپور و مجيد حويزه طرفي 
به خواسته مطالبه مبلغ شصت و سه ميليون و پانصد هزار ريال و خسارات دادرسي به استناد 
چك شماره 935708 نظر به اينكه مستندات ابرازي خواهان كه با ابالغ به خواندگان مصون 
از تعرض و تكذيب ايش��ان باقي مانده داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه دارد و خواندگان با اطالع از دعوي خواهان در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعي كه 
برائت ذمه خود يا بي اعتباري مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده است دعوي خواهان 
مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني خواندگان 
متضامناً به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست و هفتاد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي گردد. ضمناً دايره اجراء خسارت تأخير 
تأديه مبلغ خواسته را از تاريخ مطالبه )سررسيد( لغايت زمان اجراي حكم وفق جدول شاخص 
اعداد تورمي بانك مركزي محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له ايصال خواهد شد. 
در زمان اجراي حكم خواهان مكلفند هزينه دادرسي را پرداخت نمايند رأي صادره غيابي و 
 ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل

تجديدنظرخواهي است. م الف/ 7259
سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/570 شماره دادنامه: 9009970353500631

شماره پرونده: 8909980364901318
شماره بايگاني شعبه:  900134

ش��اكي: آقاي داريوش سرلك به نش��اني اتوبان فرودگاه- حصه ش��رقي- روبروي زيرگذر 
س��وم- جوش��كاري درب و پنجره، متهم: آقاي مهدي بيگي به نشاني فعاًل مجهول المكان، 
گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص كيفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان عليه متهم مهدي 
بيگي داير بر س��رقت يك دستگاه موتورسيكلت متعلق به داريوش سرلك صرفنظر از اعالم 
گذش��ت ش��اكي مالباخته، با عنايت به مجموع تحقيقات صورت گرفته و محتويات پرونده 
نظ��ر به فقدان دالي��ل اثباتي كافي مبني بر ارتكاب اين بزه توس��ط متهم نامبرده لذا وقوع و 
انتساب بزه فوق به وي محرز و مسلم نمي باشد. دادگاه ضمن رد كيفرخواست صادره مستنداً 
به بند الف ماده 177 قانون آئين دادرس��ي كيفري رأي بر برائت وي صادر و اعالم مي دارد. 
رأي صادره ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مركز استان 

است. م الف/ 7260
كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان



Tuesday 23 August 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7سه شنبه 1 شهريور 1390/ 22 رمضان 1432/ شماره 596 Tuesday 23 August 2011 

نوبتی سه ماهه
4/491 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1390 شهرستان 
س��میرم به موجب ماده 12 ق. ث و ماده 59 آ.ق.ث 
امالکی که در سه ماهه اول سال 1390 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده 
مربوط به بخش ثبتی سمیرم به شرح ذیل آگهی می 

گردد.
ردیف الف: شماره پالک و مشخصات مالک و نوع 
مل��ک و محل وقوع ملک هایی که اظهارنامه آنها در 
سه ماهه اول مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف الف منظور خواهد شد.
اول: ابنیه و امالک ش��هر سمیرم پالک یک اصلی و 

فروعات ذیل
1485- آق��ای خیراتعلی رش��یدی فرزند مهدیقلی 
شش��دانک یک قطعه باغ واقع در سمیرم )مشهور به 

شاه حسین آقا( به مساحت 5876 مترمربع.
7214- خان��م فرش��ته صاعدی فرزن��د محمدطاهر 
شش��دانگ یک باب خانه مج��زی گردیده از پالک 
1/884 واق��ع در محل��ه دلگر س��میرم به مس��احت 

185/20 مترمربع.
7215- آقای شکراله شمشادی فرزند امان اله ششدانگ 
یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 1/1441 واقع 

در محله دلگر سمیرم به مساحت 403/24 مترمربع.
7216- آقای س��هراب پیرمرادیان فرزند ابوالحس��ن 
شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی گردیده 
از پالک 1/1165 واقع در محله خواجگان سمیرم به 

مساحت 306/5 مترمربع.
7217- آق��ای احم��د صاب��ری فرزن��د عبدالخالق 
شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی گردیده از 
پ��الک 1/1165 واقع در محله خواجگان س��میرم به 

مساحت 289/12 مترمربع.
7218- خانم شوکت آسایش فرزند حسین ششدانگ 
یک ب��اب خانه نیمه تمام مج��زی گردیده از پالک 
1/2349 واقع در خیابان قدس س��میرم به مس��احت 

241/8 مترمربع.
7219- آق��ای رحمت اله نادری فرزند س��لطانعلی 
شش��دانگ یک باب خانه مج��زی گردیده از پالک 
1/2251 واق��ع در خیابان ش��یخ کلینی س��میرم به 

مساحت 252/7 مترمربع.
7220- آقای بشیر طائی فرزند حسین ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام مجزی گردیده از پالک 1/2329 
واقع در خیابان مولوی س��میرم به مس��احت 197/5 

مترمربع.
7221- آقای امیرحس��ن افش��اری فرزند کرامت اله 
شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مجزی گردیده 
از پ��الک 1/2405 واقع در محله باغ مو س��میرم به 

مساحت 197 مترمربع.
7222- آق��ای حمداله ش��جاعی فرزن��د حبیب اله 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی گردیده از 
پالک 1/2405 واقع محله باغ مو سمیرم به مساحت 

253/5 مترمربع.
7223- خان��م نس��رین پیرمرادیان فرزن��د راه علی 
شش��دانگ یک باب خانه مج��زی گردیده از پالک 
1/3932 واقع در محله خواجگان سمیرم به مساحت 

384/5 مترمربع.
7224- آقای روح اله درویشی فرزند نوراله یک قطعه 
زمین محصور مجزی گردیده از پالک 1/1195 واقع 
در محله خواجگان سمیرم به مساحت 202 مترمربع.

7225- آقای محمد شهیدانی فرزند عبداله نسبت به 
چهار دانگ مش��اع و زهرا امیدی فرزند محمدرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مج��زی گردیده از پ��الک 1/2557 واق��ع در کوی 
بخش��داری س��میرم به مساحت شش��دانگ 192/4 

مترمربع.
7226- آقای محمدحسین افشاری فرزند محمدباقر 
شش��دانگ یک باب مغازه تحتان��ی و خانه فوقانی 
مجزی گردیده از پالک 1/3572 واقع در محله قلعه 

سمیرم به مساحت 99 مترمربع.
7227- آق��ای هوش��نگ افش��اری فرزن��د فریدون 
شش��دانگ یک باب مغازه تحتان��ی و خانه فوقانی 
مجزی گردیده از پالک 1/3572 واقع در محله قلعه 

سمیرم به مساحت 33/70 مترمربع.
7228- آق��ای س��ید روح ال��ه داودی فرزند حیدر 
شش��دانگ یک باب خانه مج��زی گردیده از پالک 
1/2617 واقع در خیابان مولوی س��میرم به مساحت 

292 مترمربع.

7229- آق��ای جعفر نادری س��میرمی فرزند ابراهیم 
شش��دانگ یک قطعه باغ مجزی گردی��ده از پالک 
1/2039 واقع در سمیرم به مساحت 10845 مترمربع.

7230- آقای محمدمهدی افشاری فرزند محمدحسن 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده واقع در محله 
خواجگان سمیرم مجزی گردیده از پالک 1/1124 به 

مساحت 95 مترمربع.
دوم: ابنی��ه و امالک مزرعه مهر بواس��حاق پالک 60 

اصلی و فروعات ذیل
291- خانم صغری قاسمی فرزند حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه مهر ابواسحاق 
سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/118 به مساحت 

4835 مترمربع.
292- خانم آفتاب آصفی فرزند یداله ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه مهر ابواس��حاق 
سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/118 به مساحت 

4690 مترمربع.
293- آقای گودرز آصفی س��میرمی فرزندکرمعلی 
ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه مهر ابواسحاق 
س��میرم مجزی گردیده از پالک 60/40 به مساحت 

249/7 مترمربع.
294- آقای مصطفی طائی س��میرمی فرزند حسین 
ششدانگ یک قطعه زمین مثنی شده واقع در مزرعه 
مهر ابواسحاق سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/76 

به مساحت 206/8 مترمربع.
295- آقای غالمعلی نادری فرزند حسین ششدانگ 
چهار باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در مزرعه 
مهر ابواسحاق سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/13 

به مساحت 224/5 مترمربع.
296- آقای حیدرعلی طائی سمیرمی فرزندبرات علی 
شش��دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در مزرعه 
مهر ابواسحاق سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/79 

به مساحت 214 مترمربع.
297- آقای حیدرعلی طائی س��میرمی فرزند برات 
علی شش��دانگ یک باب خان��ه واقع در مزرعه مهر 
ابواسحاق سمیرم مجزی گردیده از پالک 60/79 به 

مساحت 334/60 مترمربع.
سوم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان سمیرم پالک 104 

اصلی و فروعات ذیل
522- خان��م اعظم صاب��ری تنها فرزن��د علی اکبر 
ششدانگ دو باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع 
در مزرعه رزجان س��میرم مجزی گردیده از 104/15 

به مساحت 74/8 مترمربع.
523- آقای ابراهیم آقائی فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن محصور واق��ع در مزرعه رزجان 
سمیرم مجزی گردیده از 104/12 به مساحت 217/2 

مترمربع.
524- خان��م رقی��ه رش��یدی ا فرزند حش��مت اله 
شش��دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در مزرعه 
رزجان سمیرم  مجزی گردیده از 104/12 به مساحت 

185/8 مترمربع.
525- آقای روح اله پیرمرادیان فرزند حمزه ششدانگ 
ی��ک قطعه زمی��ن محصور واق��ع در مزرعه رزجان 
سمیرم مجزی گردیده از پالک 104/26 به مساحت 

230 مترمربع.
526- خانم زینت بهرامیان فرزند محمد شش��دانگ 
یک باب خانه تحتانی فوقانی واقع در مزرعه رزجان 
سمیرم مجزی گردیده از پالک 104/12 به مساحت 

120 مترمربع.
527- آقای ابراهیم قاس��می فرزند کاکاجان و خانم 
سمیه صابری تنها فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب 
خانه واقع در مزرعه رزجان سمیرم مجزی گردیده از 

پالک 104/21 به مساحت 229 مترمربع بالسویه.
528- آق��ای محمدرضا رضائی فرزن��د کرامت اله 
شش��دانگ یک ب��اب خانه واق��ع در مزرعه رزجان 
سمیرم مجزی گردیده از پالک 104/10 به مساحت 

117/5 مترمربع.
چهارم: ابنیه و امالک ش��هر حنا پالک 119 اصلی و 

فروعات ذیل
88- آقای کاموس نصرتی فرزند حس��ین ششدانگ 
ی��ک باب خانه و مغازه متصله واقع در محله بی بی 
ناز بانو شهر حنا مشهور به شیخ محمدی به مساحت 

568/20 مترمربع.
303- آقای عبداله درخش��ان فرزند اصغر ششدانگ 
یک باب خانه واقع در شهر حنا محله بعثت مشهور 

به جاخیاری به مساحت 291/5 مترمربع.
304- آقای محمود کیانی فرزند مسیح خان ششدانگ 

یکباب خانه واقع در شهر حنا محله بعثت مشهور به 
جاخیاری به مساحت 240/90 مترمربع.

310- آقای س��جاد حاصلی فرزند حسن ششدانگ 
یک باب خانه واقع در ش��هر حنا به مس��احت 397 

مترمربع.
311- آقای حسن حاصلی فرزند علی اکبر ششدانگ 
یک باب خانه واقع در ش��هر حنا به مس��احت 178 

مترمربع.
312- آقای حس��ین نصرتی فرزند قدرت اله نسبت 
به چهار دانگ مش��اع و خانم بگم جان کیانی فرزند 
خیراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه واقع در شهر حنا به مساحت ششدانگ 320/5 

مترمربع.
313- آقای سلیمان قاسمی فرزند اله قلی ششدانگ 
یک باب خانه واقع در ش��هر حنا به مس��احت 439 

مترمربع.
314- آقای سید اشرف عمرانی فرزند سید سیف اله 
ششدانگ یک باب خانه واقع در شهر حنا مشهور به 

جاخیاری به مساحت 290/90 مترمربع.
315- آقای ذبیح اله قاسمی فرزند سلیمان ششدانگ 
ی��ک باب خانه تحتانی و فوقانی واقع در ش��هر حنا 
مشهور به گلده به مس��احت 132/60 مترمربع مجزا 

گردیده از پالک 119/278
316- آقای یداله کیانی فرزند سپهدار ششدانگ یک 
باب خانه واقع در ش��هر حنا محله بعثت مشهور به 

جاخیاری به مساحت 318/90 مترمربع.
به موجب ماده 16 ق.ث چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باشد باید از 
تاریخ اولین انتش��ار 1390/5/1 نسبت به آنهایی که 
تقاضای ثبت شده به شرح ردیف )الف( ظرف مدت 
90 روز و ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواس��ت 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثب��ت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. و در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواهی که بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قس��مت اخیر ماده 16 ق.ث و تبصره ماده 17 ق.ث 
رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 65 آ.ق.ث حقوق 
ارتفاقی موقع تحدید حدود و در صورت مجلس قید 
و واخواه��ی صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به 
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 ق.ث و ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 

پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/ 2192   موس��وی- رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سمیرم

نوبتی سه ماهه
4/483 شماره: 1901 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 
1390 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 
دوازده کاش��ان. بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و 
امالک کشور و ماده 59- اصالحی و آئین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه اول 1390 تقاضای ثبت آن 

پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می گردد:
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک 

جوشقان قالی
452 فرعی- آقای غالمعلی رسول زاده فرزند رضا و 
خانم اشرف جمالی فرزند ماشااله باالسویه چهاردانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 73/53 

مترمربع.
1445 فرع��ی- آقای حس��ن افضلیان فرزند اس��تاد 
محمدآقا پانزده س��هم مشاع از بیس��ت و پنج سهم 
شش��دانگ قطعه زمین مزروع��ی 25 قفیزی واقع در 

دشت زورهنگ به مساحت 1175/94 مترمربع.
2601 فرعی- آقای احمد اس��دی جوشقانی فرزند 
حیدر ششدانگ قطعه گلستان واقع در جنوب مزرعه 

الستان به مساحت 725/64 مترمربع.
پالک یازده اصلی جوشقان قالی

آقای سهراب احدی فرزند بمانعلی تمامی چهار سهم 
مش��اع از جمله 2100 سهم شش��دانگ قنوات ثالثه 
الس��تان مشهور به گنبد و س��قابه و ذهاب بانضمام 

چشمه سارهای تابعه آن واقع در جوشقان.

شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه 
و امالک کامو

226 فرع��ی باقیمانده- خانم صغرا آملی فرزند علی 
اکبر شش��دانگ یکباب خانه مخروبه واقع در کوی 

مشایخ کامو به مساحت 144/19 مترمربع.
1995 فرعی- آقای محمد عاملی فرزند حس��ن آقا 
شش��دانگ یکبابخانه مفروزی از شماره 226 فرعی 

واقع در کامو به مساحت 184/50 مترمربع.
2006 فرع��ی- خان��م فاطمه عبداله��ی فرزند رضا 
شش��دانگ یکبابخانه واق��ع در کوی مصلی کامو به 

مساحت 186 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و 

امالک چوقان
545 فرعی- آق��ای مجید رمضانی و خانم معصومه 
زارع��ی فرزن��دان براتعلی و نوروزعل��ی بالمناصفه 
شش��دانگ یکباب بهاربند و طویله و انباری واقع در 

چوقان به مساحت 477 مترمربع.
555 فرع��ی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اکبر 
شش��دانگ یکدرب باغ موستان و گلستان متصل به 
آن واقع در دش��ت پایین چوقان به مس��احت 4130 

مترمربع.
556 فرع��ی- آقای حس��ین رعیت و خانم معصومه 
زارعیان فرزندان محمدآقا و رضا بترتیب نس��بت به 
چهار دانگ و دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

واقع در چوقان به مساحت 900 مترمربع.
557 فرع��ی- آقایان اصغر زارع��ی و جواد زارعی 
فرزن��دان نوروزعلی بالمناصفه شش��دانگ یکباب 
حصار و طویله واقع در چوقان به مساحت 427/50 

مترمربع.
558 فرع��ی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اکبر 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی واق��ع در چوقان به 

مساحت 3023 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک بیست و پنج اصلی ابنیه و 

امالک مزرعه عماالدین کامو
39 فرعی- آقای حامد علما زاده فرزند اصغرششدانگ 
یکباب مرغداری و مس��تحدثات آن واقع در مزرعه 

عماالدین کامو به مساحت 9440/60 مترمربع.
163 فرعی- خانم مرضی��ه علی بابایی رنانی فرزند 
علی اکبر شش��دانگ قطعه زمین محص��ور واقع در 

مزرعه همواریه کامو به مساحت 219/30 مترمربع.
173 فرعی- آقای محمدتقی رحمتی کاموئی فرزند 
فضل اله شش��دانگ یکبابخانه در سه طبقه واقع در 

مزرعه همواریه کامو به مساحت 128 مترمربع.
174 فرعی- آقای ابراهیم صنعت گر قهرودی و خانم 
فاطمه لطفیان فرزند صفرعلی و  غالمحسین بترتیب 
نس��بت به یکدانگ و پنج دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکباب مغازه واقع درمزرعه همواریه کامو به مساحت 

71/80 مترمربع.
175 فرعی- آقای اصغر اس��کندری فرزند محمدآقا 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در مزرعه همواریه 

کامو به مساحت 304/60 مترمربع.
177 فرعی- خانم صدیقه موسوی فرزند سید حسین 
ششدانگ یکباب خانه واقع در مزرعه همواریه کامو 

به مساحت 513 مترمربع.
178 فرع��ی- آقای میرزا آقاابوترابی فرزند غالمعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در مزرعه همواریه 

کامو به مساحت 228/40 مترمربع.
179 فرع��ی- آق��ای علی علیرضای��ی فرزند احمد 
ششدانگ یکبابخانه واقع در مزرعه همواریه کامو به 

مساحت 360 مترمربع.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داش��ته باش��د 
از تاریخ اولین نوبت انتش��ار آگهی به مدت 90 روز 
دادخواست واخواهی خود را کتباً به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض معترض 
در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. در 
صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه ش��ده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان 
دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید. اعتراض یا 
گواه��ی طرف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گردد، بالاثر میباشد و برابر قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمن��اً طبق ماده 56- آیین نام��ه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نس��بت به 
حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/ 5507
زرگری- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

اطالعرساني
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نوبتي سه ماهه
4/337 آگهي نوبتي س��ه ماهه اول سال 1390 اداره 

ثبت اسناد و امالک بادرود
بموجب دستور ماده 11- قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59- اصالحي آئین نامه قانون مزبور امالکي 
که در س��ه ماهه اول سال جاري تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده اند و نیز امالکي که در آگهي هاي نوبتي 
قبلي از قلم افت��اده و هم چنین امالکي که بموجب 
آراء هیأت نظارت بایستي تجدید آگهي شوند مربوط 

به بخش نه حوزه ثبتي بادرود بشرح ذیل مي باشند:
الف: امالکي که در سه ماهه اول سال 1390 پذیرفته 
ش��ده اند و هم چنین امالکي که در آگهي هاي نوبتي 
قبل��ي از قلم افتاده اند و م��دت واخواهي به آنها از 
تاریخ انتشار )1390/05/01( بمدت 90 روز پذیرفته 

مي  شود.
1- از ش��ماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات 

ذیل
264- آقاي حس��ین قاس��مي مبارک آب��ادي فرزند 
عباس- شش دانگ یک باب خانه بمساحت 173/90 

مترمربع.
3145- خانم ربابه ذاکر هندوآبادي فرزند علي اکبر- 

شش دانگ یک باب خانه بمساحت 350 مترمربع.
3285- آقاي محمدرضا امیدي بادي فرزند جعفر و 
خانم فاطمه مهدیان فرزند محمد هر کدام سه دانگ 
از ش��ش دانگ یک باب خانه بمس��احت 165/50 

مترمربع.
3511- آقاي عباس نائیني بادي فرزند اصغر- شش 

دانگ یک باب خانه بمساحت 231/15 مترمربع.
3601- آقاي محمد حیدري فرزند رمضانعلي- شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت 257 مترمربع.
3641- آقاي حسین فردوسي بادي فرزند ماشااله- 
ش��ش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 214/20 

مترمربع.
3657- آقاي محمد پیروي بادي فرزند تقي- ش��ش 

دانگ یک باب خانه بمساحت 171/85 مترمربع.
3706- آقاي عباسعلي طالبي بادي فرزند حسن آقا 
نس��بت به چهاردانگ مش��اع و خانم ربابه شهبازي 
بادي فرزند مس��لم نسبت به دو دانگ مشاع از شش 
دانگ قس��متي از یک باب خانه بمساحت 269/60 

مترمربع.
3824- آقاي احمد زماني بادي فرزند حسن- شش 

دانگ یک باب خانه بمساحت 156 مترمربع.
3941- آقاي حمزه غربالي فرزند احمد- شش دانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 260/25 مترمربع.
4320- خانم معصومه علي پور فرزند حبیب- شش 

دانگ یک باب خانه بمساحت 82/50 مترمربع.
4468- آقاي عبداله طالبي بادي فرزند عباس��علي- 

شش دانگ یک باب خانه بمساحت 345 مترمربع.
6990- خانم بتول مهدوي فرزند مسلم- یک دانگ 
و نیم مش��اع از شش دانگ یک باب خانه بمساحت 

241/90 مترمربع.
8280- آقاي عباس معیني بادي فرزند رضا- ش��ش 
دان��گ یک ب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 
203/90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 974 

فرعي از اصلي مرقوم.
8288- آقاي عبداله رفیعیان فرزند حس��ن- ش��ش 
دان��گ یک ب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 
158/5 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 974 

فرعي از اصلي مرقوم.
8289- آقاي حسین قصابي فرزند رضا- شش دانگ 
یک باب خانه بمس��احت 136/40 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 2948 فرعي از اصلي مرقوم.
8290- آقاي محمد حیدریان مقدم فرزند علي آقا- 
ش��ش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 458/65 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 879 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8291- آقاي عب��اس گلي بادي فرزند علي و خانم 
مریم ذاکري بادي فرزند علي بالمناصفه- شش دانگ 
یک باب خانه بمس��احت 103/20 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 3298 فرعي از اصلي مرقوم.
8293- آقاي علیرضا آفرین��ي بادي فرزند عبداله- 
شش دانگ یک باب خانه بمساحت 153/20 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 3721 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8294- آقاي رس��ول رفیعیان فرزند حس��ن- شش 
دانگ یک ب��اب خانه بمس��احت 198/90 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالک 974 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8295- آقاي عبداله س��پهریان فرزند محمد- شش 
دان��گ یک باب خان��ه بمس��احت 204/5 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 3716 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8296- آقاي علي پیروي فرزند رحمت- شش دانگ 
قطعه زمین در حال احداث بمساحت 206/5 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالک 975 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8297- آق��اي رضا معین فرزند داود- ش��ش دانگ 
یک باب خانه بمس��احت 200/45 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 975 فرعي از اصلي مرقوم.
8298- آقاي عباس س��یداني فرزرند کریم- ش��ش 
دان��گ یک ب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 
176/65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 975 

فرعي از اصلي مرقوم.
8299- آق��اي مرتض��ي مخلص زاده ب��ادي فرزند 
رحم��ت اله- ش��ش دانگ یک باب خان��ه در حال 
احداث بمساحت 204 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 711 فرعي از اصلي مرقوم.
8300- آق��اي روح ال��ه مخلص زاده ب��ادي فرزند 
رحمت اله- ش��ش دانگ یک باب خانه بمس��احت 
133/35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 711 

فرعي از اصلي مرقوم.
8304- آقاي علیرضا زارعي فرزند حس��ین و آقاي 
حس��ین زارعي فرزند جعفر هر کدام س��ه دانگ از 
ش��ش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 200/70 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8305- آق��اي علي جواني فرزند روح اله- ش��ش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 200/70 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالک 946 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8306- آقاي مهدي ترابیان بادي فرزند حسین- شش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 186/90 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالک 946 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8314- آقاي علي شهبازي بادي فرزند مسلم- شش 
دانگ یک ب��اب خانه بمس��احت 252/30 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 3941 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8315- خانم کبري غربالي فرزند احمد- شش دانگ 
یک باب خانه در حال احداث بمس��احت 243/90 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 3942 فرعي 

از اصلي مرقوم.
8316- خانم اس��ماء نجفي فرزند صدراله- ش��ش 
دانگ یک باب خانه بمساحت 188 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 4145 فرعي از اصلي مرقوم.
8319- آقاي شهرام سعیدي مهر فرزند علي- شش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 189/80 مترمربع 

مفروز از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8320- آقاي مجید س��عیدي مهر فرزند علي- شش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 192/85 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالک 946 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8321- آقاي حس��ین قاس��مي مبارک آبادي فرزند 
عل��ي و خانم فاطمه یزدان پور فرزند رمضانعلي هر 
کدام سه دانگ از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 
295/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 265 

فرعي از اصلي مرقوم.
8322- آقاي علي س��تاره بادي فرزند رحمت اله- 
ش��ش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 221/75 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 881 فرعي از 

اصلي مرقوم.
8325- آقاي س��ید احمد طباطبایي فرزند آقارضا و 
خانم فاطمه اسدیان فرزند حسین هر کدام سه دانگ 
از شش دانگ یک باب خانه بمساحت 409 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 8251 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8326- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 193/20 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8327- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 194 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8328- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 199/64 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.

8329- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 199/85 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8330- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 200/40 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8331- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 200/70 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8332- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 197/90 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8333- آقاي عباسعلي طالبي بادي فرزند حسن آقا 
نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم ربابه شهبازي بادي 
فرزند مسلم نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ 
قس��متي از یک باب خانه بمساحت 179/5 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 3705 فرعي از اصلي 

مرقوم.
2- از شماره 189- اصلي خالدآباد

17- موقوفه مسجد سجاد به نمایندگي اداره اوقاف 
و امور خیریه بادرود- ش��ش دانگ یک باب مسجد 

بمساحت 323/60 مترمربع.
85- آق��اي علیرض��ا اس��ماعیل زاده خالدي فرزند 
محمد- شش دانگ یک باب خانه بمساحت 238/45 

مترمربع.
86- آق��ای رض��ا رمضان��ی خال��دی فرزند علی- 

ششدانگ یک باب خانه بمساحت 218 مترمربع.
129- آقای محمد کمالی فرزند حسن – شش دانگ 

یک باب خانه بمساحت 151/60 مترمربع.
143- خانم عصمت حمامی خالدی فرزند حسین- 
ش��ش دانگ یک باب خانه قدیمی بمس��احت 384 

مترمربع.
168- آقای رحیم کمالی فرزند حسین – شش دانگ 
یک قطعه زمین محصور بمساحت 260/65 مترمربع.

180- آقای حسین عباسعلیان فرزند عین اله نسبت به 
چهار و نیم دانگ و خانم زهرا خواجه امیریان فرزند 
علی نس��بت به یک و نیم دانگ از ش��ش دانگ یک 

باب خانه بمساحت 552 مترمربع.
533- آق��ای ابوالفضل باقری خالدی فرزند یداله و 
خانم زهرا رضائی فرزند رمضان هر کدام سه دانگ 
از ش��ش دانگ یک باب خانه بمس��احت 175/50 

مترمربع.
2914 و 2898- خانم عصمت فرازنده خالدی فرزند 
علی نس��بت به س��ه دان��گ و  محمدرضا محمدی 
فرزند رضا نس��بت به یک و نیم دانگ و حس��نعلی 
رضامحمدی فرزند رضا نس��بت به یک و نیم دانگ 
از شش دانگ یک باب خانه و مغازه بمساحت 271 

مترمربع.
2999- خان��م فاطمه کریمی مف��رد خالدی فرزند 
قربانعلی- شش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

2034 مترمربع.
3211- آقای عباس صفری فرزند حس��ین نسبت به 
چهار دانگ و خانم مریم صحرایی فرزند علی نسبت 
به دو دانگ از ش��ش دانگ یک باب خانه بمساحت 
298 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 511 

فرعی از اصلی مرقوم.
3212- آقای عباس جمعه خالدی فرزند ابوالفضل- 
شش دانگ یک باب خانه بمساحت 247/65 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 56 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3213- آقای محمدعلی صفری فرزند حسین نسبت 
به پنج دانگ و خانم فاطمه مهرآبادی فرزند شاه علی 
نس��بت به یک دانگ از ش��ش دانگ یک باب خانه 
بمساحت 510 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

511 فرعی از اصلی مرقوم.
3214- آق��ای محمدرضا تق��ی زاده خالدی فرزند 
نوراله- شش دانگ یک باب خانه بمساحت 264/15 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 714 فرعی از 

اصلی مرقوم.
3217- آقای داود کمالی فرزند یوس��فعلی- ش��ش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 176/20 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 172 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3219- آق��ای عین اله کمالی فرزند محمد- ش��ش 
دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 295 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 47 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3220- خانم فاطمه محلوجی خالدی فرزند رحمت 

اله- شش دانگ یک باب خانه بمساحت 236 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 134 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3224- آقای حسن سعیدی زاده مقدم فرزند علی و 
خانم فاطمه زینالی خالدی فرزند سیف اله هر کدام 
س��ه دانگ از ش��ش دانگ یک باب خانه بمساحت 
196/25 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2846 

فرعی از اصلی مرقوم.
ل��ذا بموجب م��اده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی و اعتراض داش��ته باش��د از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 
روز و بش��رح ردیف ب بمدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را تس��لیم این اداره نموده و رس��ید 
اخ��ذ نمایند تا به دادگاه صالحه ارس��ال گردد و در 
صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم تسلیم 
این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل گردد بالاثر خواهد بود و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 آئین نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت نسبت به حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در صورتمجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 
20 قان��ون ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی در 
ردیف الف در دو نوبت و بفاصله 30 روز و نس��بت 
ب��ه ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/ 43  طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

نوبتی سه ماهه )نوبت دوم(
4/338 شماره: 2663 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 
1390 ثب��ت اس��ناد و ام��الک زواره بخش 17 ثبت 
اصفهان به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه، امالکی که در 
سه ماهه اول سال 1390 تقاضای ثبت آنها در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلی و فرعی زیر:
5171- آقای مجتبی حقیقت فرزند علی شش��دانگ 

قطعه زمین بمساحت 42/32 مترمربع.
دهستان سفلی:

قریه شهراب 28 اصلی و فرعی زیر:
370- آقای محسن اسماعیل پور تهرانی فرزند قلی 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151/22 مترمربع.
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت 
ب��ه امالک من��درج در این آگهی واخواهی داش��ته 
باش��د باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت 
ب��ه امالکی که در ردیف )الف( می باش��د به مدت 
90 روز و نس��بت به ردی��ف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را کتباً به این اداره تسلیم 
نم��وده و طبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معت��رض ثبتی ظرف مدت 30 
روز از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
ضمن��اً گواهی طرح دعوی که پس از انقضاء مهلت 
قانونی واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرون��ده های معترض 
ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک 
ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف )ب( فقط یک 
نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/ 113 
عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

اطالعرساني
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اطالعرساني
 مزايده

5/581 ش��عبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرس��تان خميني شهر در پرونده كالسه 
)900124( اجرا( له آقاي اصغر آقا محمدي عليه آقاي غالمحس��ين زماني به خواس��ته مطالبه 
305/341/000 ريال در نظر دارد اقالم ضميمه را كه توس��ط كارش��ناس رس��مي دادگستري 
ارزيابي ش��ده است،  از طريق مزايده به فروش رس��اند. لذا جلسه مزايده روز سه شنبه مورخ 
90/6/22 س��اعت 10 صب��ح در محل ش��عبه اول اج��راي احكام مدني دادگس��تري خميني 
ش��هر برگ��زار مي گردد و طالبي��ن مي توانند ظ��رف 5 روز قبل از مزايده به نش��اني: خميني 
ش��هر خ باغبان خ حافظ منطقه صنعتي دوش��اخ س��نگبري بهاران مراجعه و از اموال بازديد 
نمايند. خريدار كس��ي اس��ت كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد. خريدار مي بايستي %10 
قيمت پيش��نهادي را في المجلس و مابقي را ظرف يكماه از تاريخ مزايده به حس��اب س��پرده 
دادگس��تري واري��ز نمايد در غي��ر اينصورت 10% اوليه پس از كس��ر هزينه ه��اي مزايده به 
 نفع دولت ضبط خواهد ش��د. مش��خصات كامل اموال و قيمت ارزيابي توس��ط كارش��ناس 

در جلسه دادگستري. 
رضايي- دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي خميني شهر
 

مزايده
5/582 دايره اجراي احكام مدني دادگس��تري خميني شهر در پرونده كالسه )1031/89 اجرا( 
له آقاي علي رفيع زاده عليه آقاي ش��هباز نادي به خواس��ته مطالبه مبلغ 47/492/437 ريال در 
نظر دارد مقدار 8/506 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يكباب منزل مسكوني )بدون سابقه 
ثبتي( را با مش��خصات ششدانگ: يك باب منزل مسكوني در سه طبقه زيرزمين مسكوني در 
حدود 60 مترمربع و 130 مترمربع طبقه همكف و 130 مترمربع مسكوني در حال ساخت در 
طبقه اول با 165 مترمربع عرصه با انشعابات آب و برق و گاز كه كارشناس رسمي دادگستري 
كل مل��ك موص��وف را با كلي��ه عوامل مؤثر در قضي��ه مع��ادل 402/000/000 ريال ارزيابي 
نموده را از طريق مزايده به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزايده روز دوش��نبه مورخ 90/6/21 
س��اعت 10 صب��ح در محل اجراي اح��كام مدني برگزار مي گردد و طالبي��ن مي توانند ظرف 
5 روز قبل از مزايده به نش��اني: خميني ش��هر جوي آباد جديد خ ولي عصر كوچه )خيابان( 
بهارستان نرس��يده به كوچه جهانگيري كدپس��تي 47331-84168 مراجعه و از محل بازديد 
نمايند. خريدار كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار مي بايستي 10% قيمت 
پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري 
 واري��ز نمايد در غير اينصورت 10% اوليه پس از كس��ر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. م الف/ 11347
سوراني- مدير و دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري خميني شهر
 

ابالغ
5/586 شماره درخواست: 9010460351300014

شماره پرونده: 9009980351300437
شماره بايگاني شعبه: 900440

خواهان نوراله جوان بخت فرزند ش��عبانعلي دادخواس��تي به طرفيت خوانده عسگر بابايي به 
خواس��ته تأمين خواس��ته ومطالبه طلب تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت 
رس��يدگي به شعبه س��يزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 
ارجاع و به كالس��ه 9009980351300437 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/10/28 و 
ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 7317
دفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
  

ابالغ
5/587 شماره درخواست: 9010460351500041

شماره پرونده: 8909980351501036
شماره بايگاني شعبه: 891040

خواهان محمدرضا پاكروان فرزند جواد دادخواستي به طرفيت خوانده بهزاد كهساريان فرزند 
رحم��ت اله به خواس��ته مطالبه وجه چك تقدي��م دادگاه هاي عمومي شهرس��تان كه جهت 
رس��يدگي به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگس��تري كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
142 ارج��اع و به كالس��ه پرونده 8909980351501036 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 
1390/08/28 و س��اعت 11:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني ودس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 7316
ستاري- دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهي
5/588 ش��ماره:  90153 ت و 891025 ح 22 نظ��ر به اينكه خانم ش��هناز خ��وش اندام فرزند 
حفيظ ا... به دادنامه ش��ماره 9009970352200638 مورخه 1390/4/20 اعتراض نموده است 
و اعتراض نامبرده به شماره 90153 ت ثبت شده است. لذا بدينوسيله به آقاي كريم كريم زاده 
فرزن��د محمود مجهول المكان ابالغ مي گ��ردد ظرف ده روز از درج در روزنامه جهت دريافت 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نمايد و چنانچه پاسخي دارد ظرف مهلت 

ده روز ارائه نمايد. م الف/ 7314
افغاني- مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/589 آگهي ابالغ مفاد اجرائيه در كالسه پرونده 1401/89 ح/ 9 محكوم له مينا مصدقيان با 
وكالت خانم ليال رئيس��ي به نش��اني اصفهان بلوار كشاورز- روبروي بانك صادرات دستگرد 
طبقه فوقاني رستوران صدرا محكوم عليه رضا عمرايي مجهول المكان به موجب دادنامه غيابي 
ش��ماره 9009970350900300 مورخ 1390/2/31 شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ سيصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ش��ش ميليون و پنجاه و نه هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت حق الوكاله وكيل 
وفق تعرفه قانوني و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ دادخواس��ت 89/10/23 تا زمان 
اجرا. بعالوه پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت حق االجراء، مفاد اجرائيه مس��تنداً به ماده 
9 قانون اجراي احكام يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر 
مي گ��ردد كه محكوم عليه مجهول المكان در فرجه قانوني ضمن اعالم آدرس از حق قانوني 

خود استفاده نمايد. م الف/ 7315
رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/590 شماره دادنامه: 9009970351400097

شماره پرونده: 8909980351401067
شماره بايگاني شعبه: 891068

خواهان: بانك ملت با وكالت آقاي مهدي جهانبخش هرندي به نشاني خ شيخ صدوق شمالي 
پ��الك 384 طبقه س��وم واحد 6 دفتر وكالت، خوان��دگان: 1. آقاي محمدرضا مأمن پوش، 2. 
آقاي حسن محمدي، 3. آقاي حميدرضا بيگان همگي به نشاني مجهول المكان، 4. آقاي نياز 
مجنون به نش��اني خ كاوه ش��هرك كاوه خ حكيم نظامي شقايق 3 پالك 560، خواسته: مطالبه 
وجه سفته، گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي بانك ملت با مديريت آقاي ديواندري و وكالت آقاي مهدي جهانبخش 
هرن��دي بطرفيت آقاي��ان 1- محمدرضا مأمن پ��وش فرزند مصطف��ي، 2- حميدرضا بيگان 
فرزند علي، 3- نياز مجنون فرزند عباس��علي، 4- حس��ن محمدي فرزند محمدعلي بخواسته 
مطالبه مبلغ 20/500/000 ريال بانضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخي��ر تأديه و بابت دو فقره 
س��فته ب��ه ش��ماره هاي 542041 و 81884 ب��ه تاري��خ 86/7/14 با اين توضيح ك��ه خوانده 
رديف اول صادركننده و س��اير خواندگان ضامن مي باش��ند. نظر به ابقاء اصول مس��تندات 
ن��زد خواهان كه داللت بر اس��تقرار دين و اش��تغال ذمه خوان��دگان دارد و اينكه خواندگان 
ب��ا اط��الع از دعوي مطروح��ه هيچگونه ايراد و دفاع��ي بعمل نياورده و دليل��ي بر پرداخت 

دي��ن و برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواه��ان محمول بر صحت تلقي 
دادگاه را در دع��وي اقامه ش��ده محق تش��خيص مس��تنداً به م��واد 198 و 519 و 522 قانون 
آئي��ن دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني خوان��دگان را بنحو تضامني به 
پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 875/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي 
و هزينه واخواس��ت س��فته همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخير 
تأديه براس��اس قرارداد از تاريخ سررس��يد 86/7/14 تا زمان وصول در حق خواهان محكوم 
مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در اين 
 دادگاه و پ��س از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعت��راض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد. م الف/ 7318
محمدي جرقويه- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/591 شماره دادنامه: 9009970351400445

شماره پرونده: 8909980351401286
شماره بايگاني شعبه: 891287

خواهان: بانك ملت با وكالت آقاي حس��ن اس��تواري به نش��اني چهارباغ خواجو س��اختمان 
شماره 395، خواندگان: 1. خانم فرزانه نيك نفس، 2. آقاي احمدرضا هاديان همگي به نشاني 
مجهول المكان، 3. آقاي حيدر ربيعي به نش��اني پارك الله ش��هرك امام حسين كوچه فاضل 
ربيعي پالك 2، خواس��ته: مطالبه وجه سفته، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و 
انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به 

انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي بانك ملت با مديريت آقاي ديواندري و وكالت آقاي حس��ن اس��تواري 
بطرفي��ت 1- خانم فرزانه نيك نفس فرزند حس��ين 2- آقاي احمدرض��ا هاديان فرزند علي 
اكب��ر 3- آقاي حيدر ربيعي فرزند عباس بخواس��ته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال بانضمام 
خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه وفق قرارداد و بابت 2 فقره سفته به شماره هاي 576226 و 
576227 با اين توضيح كه خوانده رديف اول صادركننده و س��ايرين ضامن مي باش��ند نظر به 
ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان كه داللت بر اس��تقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد و 
اينكه خواندگان با اطالع از دعوي مطروحه هيچگونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده و دليلي بر 
پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواهان محمول بر صحت 
تلقي دادگاه خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تش��خيص مس��تندا به مواد 198 و 519 و 
522 قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در ام��ور مدني خواندگان را به نحو 
تضام��ن به پرداخت مبل��غ 100/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 4055000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و واخواهي سفته و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تأخير تأديه براساس قرارداد بانكي از تاريخ واخواهي سفته ها تا زمان وصول در حق خواهان 
محك��وم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
 اي��ن دادگاه و پ��س از آن ظ��رف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد. . م الف/ 7319
محمدي جرقويه- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/592 شماره دادنامه: 9009970351400454

شماره پرونده: 8909980351401291
شماره بايگاني شعبه: 891292

خواهان: بانك ملت با وكالت آقاي حسن استواري به نشاني چهارباغ خواجو ساختمان شماره 
395، خواندگان: 1. آقاي عليرضا محمدي، 2. آقاي محمد ش��اهين گارماس��ه، 3. آقاي مهران 
محمدي، 4. خانم سوس��ن جابري دشتستاني همگي به نشاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه 

وجه سفته، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي بانك ملت با مديريت آقاي ديواندري و وكالت آقاي حس��ن اس��تواري 
بطرفيت آقاي محمد ش��اهين گارماس��ه فرزند حميدرضا 2. خانم سوسن جابري دشتستاني 
فرزن��د جهانش��ان 3. آقاي عليرضا محمدي فرزند هاش��م و 4. آقاي مه��ران محمدي فرزند 
هاش��م بخواس��ته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بانضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه 
و بابت 8 فقره س��فته كه توس��ط خوانده رديف اول صادر و توسط ساير خواندگان ضمانت 
ش��ده اس��ت و به ش��ماره هاي 781830-782831-782833 و 963806 الي 963810 نظر به 
ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان كه داللت بر اس��تقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد و 
اينكه خواندگان با اطالع از دعوي مطروحه هيچگونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده و دليلي بر 
پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواهان محمول بر صحت 
تلقي دادگاه خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تش��خيص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قان��ون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در ام��ور مدني خواندگان را به نحو 
تضامن��ي به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 3/250/000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و واخواست سفته و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تأخير تأديه براس��اس قرارداد بانكي از تاريخ واخواست سفته تا زمان وصول در حق خواهان 
محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
اين دادگاه و پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد.  م الف/ 7320
محمدي جرقويه- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تأسيس
5/594 ش��ماره: 1990/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت بوم و كاشانه پارس سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/17 تحت شماره 44926 و شناسه ملي 10260628461 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/17 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زايند ه رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحي، محاسبات، نظارت اجرا و برآورد كليه 
پروژه هاي ساختماني عمراني شهرسازي تأسيساتي معماري راهسازي نقشه برداري عمليات 
خاكي محوطه سازي تأسيسات و ابنيه خاكي و آبي سدهاي بتني و خاكي كانال هاي آبرساني 
پل نيروگاه پااليش��گاه ف��رودگاه و بطور كلي امور طراحي و نظارت ومحاس��بات پروژه هاي 
مربوط به رش��ته هاي عمران و مقاوم س��ازي ساختمان ها وابنيه و آماده سازي زمين، طراحي و 
برنامه ريزي ش��هري، مرمت ابنيه و بافت هاي قديمي و فرسوده شهري. 2- مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خيابان ش��يخ صدوق نبش ك محمدآباد س��اختمان تك نگين طبقه دوم واحد 5، 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 90267592 
مورخ 1390/04/18 نزد بانك شهر شعبه شيخ صدوق پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي مرتضي مختاري به 
سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي حامد شفيعي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 5-3- 
آقاي فضل اله محلوجي به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي فضل اله محلوجي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي 
و تعهدآور شركت با امضا مديرعامل و يكي از اعضا هيئت مديره و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيئت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-8- آقاي محس��ن افقري به عنوان بازرس اصل��ي، 2-8- آقاي تيموربختيار به 

عنوان بازرس علي البدل.  م الف: 7270/1
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
5/595 ش��ماره: 1052/ ت90/103 آگهي تغييرات شركت ژرف آمايش صدرا سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 42322 و شناس��ه ملي 10260601107. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه مورخ 1390/4/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاي عليرضا صادقي به عنوان 
بازرس اصلي، خانم محترم حق پرست نائيني به عنوان بازرس علي البدل براي يك سال مالي 
انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب 
ش��د. 3- ترازنامه و حس��اب هاي سود و زيان س��ال مالي منتهي به 1389/12/29 به تصويب 
رس��يد. در تاريخ 1390/05/17 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد 

تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 7270/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
5/596 ش��ماره:  1050/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت ژرف آمايش صدرا سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 42322 و شناس��ه ملي 10260601107. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 

فوق العاده مورخ 1390/05/15 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبتي 
اصفهان به آدرس ش��هر اصفه��ان- خيابان نيكبخت- روبروي كتابخانه ميرداماد- س��اختمان 
خس��روي- طبقه 3- واحد 6- كدپستي 8163983633- تلفن 03116612908 تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گرديد. 2- موضوع شركت به شرح ذيل تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: مشاوره، نظارت و انجام كليه امور مرتبط با 
برق فش��ار قوي، متوس��ط، ضعيف و الكترونيك، احداث و ترميم شبكه هاي روشنايي معابر، 
نصب، تس��ت، تعمير انواع ترانس و تابلوهاي توزيع و كنتور- ايجاد سيس��تم هاي حفاظتي، 
انجام امور برقي كارخانجات، مجتمع هاي مس��كوني، تج��اري و اماكن دولتي و خصوصي- 
بازرس��ي و نظارت در كليه امور- مديريت پروژه- امكان سنجي و بررسي سيستم هاي فني و 
اجرايي پروژه - تأمين نيروي انس��اني موق��ت ارگن هاي دولتي و خصوصي- انعقاد قرارداد با 
كليه ارگان ها، ادارات، اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و 
خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت- 
اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركت هاي داخلي و خارج��ي و هرگونه اموري كه به نحوي با 
موضوع ش��ركت مرتبط باشد- طراحي و اجرا در ش��اخه هاي تخصصي مهندسي ژنوماتيك 
)نقشه برداري صنعتي- ميكروژنودزي- ژئودتيك زميني- مسير و خطوط لوله و انتقال نيرو(- 
ساخت و مرمت ابنيه و ساختمان ها- امور مربوط به ارتباطات و مخابرات- خدمات تأسيسات 
و تجهيزات آب و فاضالب- كش��اورزي و دامپروري- تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين 
آالت- امور طبخ و توزيع غذا- امور نگهداري و بهره برداري از تأسيسات- ايجاد و نگهداري 
فضاي س��بز- ارائه خدمات از قبيل )تنظيفات- پيش��خدمتي- آبدارخان��ه- تلفنخانه(- تايپ 
و تكثي��ر و بجز مواردي كه طبق قانون در انحصار ش��ركت مخابرات ايران اس��ت. در تاريخ 
1390/05/17 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء 

قرار گرفت. م الف: 7270/3
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
5/599 شماره دادنامه: 9009970351100263

شماره پرونده: 8909980351101119
شماره بايگاني شعبه: 891129

1. آق��اي محم��د امي��ن عظيم منش خواه��ان، ب��ا وكالت آقاي عل��ي جزيني به نش��اني خ 
ش��يخ ص��دوق ش��مالي مجتمع س��رو ط 5 واح��د 19، 2. آقاي عل��ي جزين��ي خواهان، به 
نش��اني خ ش��يخ صدوق ش��مالي مجتمع س��رو ط 5 واحد 19، 3. آقاي محمدرضا س��عيد 
بخش��ي خوانده به نش��اني مجه��ول المكان، خواس��ته: مطالبه طل��ب، گردش��كار: دادگاه با 
 بررس��ي محتوي��ات پرون��ده ختم رس��يدگي را اع��الم و به ش��رح ذيل مب��ادرت به صدور

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي علي جزيني به وكالت از آقاي محمدامين عظيم منش به طرفيت آقاي 
محمدرضا سعيد بخش به خواسته مطالبه دويست و چهل ميليون ريال وجه هفت فقره سفته 
و خس��ارات دادرسي با توجه به متن دادخواست كپي مصدق هفت فقره سفته به شماره هاي 
1- 0428800، 2- 0428801، 3- 0428802، 4- 0213508، ه��ر كدام بيس��ت ميليون ريال، 
5- 0516987 يكصد ميليون ريال، 6- 0288668 پنجاه ميليون ريال، 7- 0066846 ده ميليون 
ريال و بقا اصول مستندات در يد خواهان اصالت الوقوع و اينكه خوانده دفاعي بعمل نياورده 
است فلذا دادگاه خواهان را بحق تشخيص و خوانده را مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 
از قانون آيين دادرس��ي مدني به پرداخت 1- 240 ميليون ريال بابت اصل خواس��ته 2- چهار 
ميليون و هش��تصد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي 3- شش ميليون و نهصد و شصت 
هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل، 4- شصت هزار ريال بابت هزينه نشر آگهي 5- خسارت 
تأخي��ر تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت )89/8/16( تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق 
خواه��ان محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان 

اصفهان مي باشد. م الف/ 7354
كافي- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
5/600 كالس��ه پرونده: 900432 ب/ 26، وقت رس��يدگي: دوشنبه 90/8/23 ساعت 9 صبح، 
خواهان: صديقه خوانساري هاروني فرزند اله مراد، خوانده: طهماسبي سگوند فرزند موسي، 
خواس��ته: تقاضاي صدور گواهي عدم امكان س��ازش، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي 
عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي 
مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگي حضور به همرساند. م الف/ 7349
ارژندي- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
5/601 چ��ون اداره كل دارائ��ي اصفهان و غيره ش��كايتي عليه آقاي رحم��ان آذرپور مبني بر 
خيانت در امانت و س��رقت و جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن 
ب��ه كالس��ه 850417 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/9/20 س��اعت 
9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ي كيف��ري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7348
مرادي- مدير دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اجرائيه
5/602 كالس��ه: 89-1003 ح/ 6، ش��ماره دادنامه: 322-90/3/2، محكوم له: ش��ركت صنايع 
الكترواپتيك ايران وابسته به وزارت دفاع به نمايندگي آقاي اميرحسين كريميان، محكوم عليه: 
علي عليخاني فعالً  مجهول المكان، محكوم به: به موجب دادنامه شماره 322-90/3/2 صادره 
از ش��عبه 6 حقوقي اصفهان محكوم عليه آقاي علي عليخاني محكوم است به: پرداخت مبلغ 
يكصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 3/050/000 ريال به عنوان هزينه 
دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ )89/9/6( لغايت اجراي حكم در حق محكوم له و 
پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. مراتب در اجراي 
ماده 9 ق اجراي احكام مدني يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي اصفهان 
درج و آگه��ي مي ش��ود تا محكوم عليه از تاريخ درج آگهي اب��الغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را 
به اين مرجع تسليم نمايد. در اين صورت اجراي احكام شعبه برابر مقررات ق. اجراي احكام 

مدني اقدام خواهد كرد. م الف/ 7351
فاني- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/603 شماره درخواست: 9010460352100020

شماره پرونده: 9009980352100786
شماره بايگاني شعبه: 900823

خواهان عبدالرضا درمياني فرزند مجتبي دادخواستي به طرفيت خوانده ايران پورهاشمي فرزند 
حس��ين و اخترالملوك درمياني فرزند محمود و ليال درمياني فرزند محمدتقي و بدرالملوك 
درميان��ي فرزند محم��ود و حامد درمياني فرزن��د محمدتقي و مقدس درميان��ي فرزند ميرزا 
محمدتق��ي و صغرابيگم درمياني فرزند ميرزامحمدتقي و محبوب��ه ايرواني فرزند فضل اله و 
پريوش درمياني فرزند مرتضي و محمد درمياني فرزند ميرزا محمدتقي و آذين دخت درمياني 
فرزند محمدتقي و طاهربيگم درمياني )كلباس��ي( فرزن��د محمدعلي و عاطفه درمياني فرزند 
مجتب��ي و ليدا درمياني فرزند محمدتقي و طاهربيگم درمياني )كلباس��ي( فرزند محمدعلي و 
عاطفه درمياني فرزند مجتبي و ليدا درمياني فرزند محمدتقي به خواس��ته اثبات نس��ب تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي 
حقوق��ي )خانواده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به كالسه پرونده 
9009980352100786 ثب��ت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/10/12 و س��اعت 10:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 7353

مدير دفتر شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
5/604 شماره درخواست: 9010460350600056

شماره پرونده: 9009980350600291
شماره بايگاني شعبه: 900294

خواهان بهنام وكيلي دادخواس��تي به طرفيت خوانده 3- س��عيد امان��ي 1- محمدعلي و 2- 
داري��وش امان��ي فرزند محمد علي 1 و 2 و 3 فعاًل مجهول المكان و جمال ش��فيعيون فرزند 
حسين و جواد شفيعيون فرزند حسين و محمدعلي اماني فرزند نعمت اله به خواسته اعتراض 
ثالث به رأي – غيرمالي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگي به 
ش��عبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگس��تري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و 
به كالس��ه پرونده 9009980350600291 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/08/29 و 
ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 7352
فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/605 شماره دادنامه: 9009970351600667

شماره پرونده: 8909980351601808
شماره بايگاني شعبه: 891888

خواه��ان: خانم طاه��ره پورميرزائي به نش��اني خ زينبيه 8 متري الل��ه پ 65، خوانده: آقاي 
اس��ماعيل خليلي به نشاني مجهول المكان، خواس��ته: گواهي عدم امكان سازش، گردشكار: 
دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي طاهره پورميرزائي بطرفيت اسماعيل خليلي بخواسته صدور گواهي عدم 
امكان سازش با توجه به متن دادخواست تقديمي خواهان، مفاد سند رسمي نكاحيه پيوست 
آن، اظهارات وي در جلس��ه دادرسي، مؤداي اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحيه وي، عدم 
اي��راد و دفاع از ناحيه خوانده،  نظريه داوري و پزش��كي قانوني و س��اير محتويات پرونده و 
قرائن و امارات دادگاه خواس��ته خواهان را مقرون به صحت تلقي و ش��رط 12 و 8 از شرائط 
ضم��ن عقد نكاح را محقق لذا باس��تناد م��اده 8 قانون حمايت خانواده و م��اده 1130 قانون 
مدن��ي گواهي عدم امكان س��ازش صادر تا زوجه پس از قطعي��ت دادنامه صادره در يكي از 
دفاتر اس��ناد رس��مي حاضر و خود را براساس بند ب س��ند نكاحيه مطلقه و به ثبت برساند. 
گواهي صادره تا س��ه ماه پس از ابالغ داراي اعتبار اس��ت. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي

است.  م الف/ 7350
احمديان- رئيس شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

فقدان سند مالكيت
5/609 ش��ماره: 4395 آقای محمدرضا صالحيني فرزند محمدتقی باستناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضاء ش��هود رسماً گواهی ش��ده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ 
يك درب باغچه مش��جر پالك ش��ماره 30/76 واقع در قريه زيارآباد بخش ثبتی ميمه كه در 
صفح��ه 558 جلد 63 امالك ذيل ثبت 10101 به ن��ام محمدرضا صالحيني فرزند محمدتقی 
ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و به موجب س��ند رسمی شماره 10652 دفترخانه 14 ميمه به 
او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده. نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابجايی 
اثاثيه منزل از بين رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده 
را نم��وده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه 
ه��ر ك��س مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود 
س��ند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا 
 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

خواهد شد. م الف/ 7393 
نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

ابالغ
5/622 شماره درخواست: 9010460351800031

شماره پرونده: 9009980351800783
شماره بايگاني شعبه: 900814

خواهان طاهره مؤذني كوهانس��تاني فرزند حسن دادخواس��تي به طرفيت خوانده محمدعلي 
محققيان گورثاني فرزند قربانعلي به خواسته مطالبه مهريه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان كه جهت رس��يدگي به ش��عبه هجدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به كالس��ه پرون��ده 9009980351800783 ثبت 
گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/07/20 و س��اعت 12:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 7471
نوري- دفتر شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
5/623 چ��ون آقاي عليرضا محس��ناتي فرزند قاس��م ش��كايتي عليه آقاي مس��عود مزروعي 
س��بالني فرزند رض��ا مبني بر تحصيل م��ال از طريق نامش��روع )عابر بان��ك( مطرح نموده 
ك��ه پرون��ده آن ب��ه كالس��ه 90-728 د 32 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي تعيين ش��ده 
نظرب��ه اينك��ه مته��م مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود 
و از مته��م مذك��ور دع��وت بعم��ل مي آي��د جهت رس��يدگي در وق��ت مقرر حاضر ش��ود 
 و در ص��ورت ع��دم حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7475
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
5/624 چون آقاي عطاءاله بيگي فرزند علي ش��كايتي عليه آقاي مرتضي محمدي فرزند رضا 
مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 90-741 د/ 32 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي تعيين شده نظربه اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7474
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/625 چون خانم مرضيه جعفري فرزند ولي اله شكايتي عليه آقاي محمدرضا جوادي فرزند 
جواد مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 90-682 د/ 
32 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي تعيين ش��ده نظربه اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7473
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 23 August 2011 

اطالعرساني
آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

5/598 پي��رو آگهی نوبتی قبلی وبموجب ماده14قانون ثبت،تحديد حدود 
امالك ومس��تغالت زيرواقع دربخش يك ثبتی شهرضابه شرح ذيل انجام 

خواهد شد:
- اول شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

2639باقيمان��ده- محمدحس��ن محمدرضائ��ی فرزندشكراله:شش��دانگ 
يكبابخانه. 

3290- مظفرپوينده پورفرزندعبدالحسين:ششدانگ يكبابخانه.
6132- محمدرضاپورفرزندغالمحسين:ششدانگ يكبابخانه.

7619- شهرداری شهرضا: ششدانگ قسمتی ازيكقطعه زمين محل كوچه 
متروكه كه به انضمام ششدانگ پالكهای4906 باقيمانده و7616جمعاتشكيل 

يكقطعه زمين را داده است.
7620- شهرداری شهرضا: ششدانگ قسمتی ازيكقطعه زمين محل كوچه 
متروكه كه به انضمام شش��دانگ پالك 7617جمعاتش��كيل يكقطعه زمين 

راداده است.
7625- حس��نعلی ترابی زيارتگاهی فرزند غالمعلی: ششدانگ قسمتی از 
يكبابخانه مجزی شده از پالك 2729 كه به انضمام قسمتی از پالك 2730 

جمعا تشكيل يكبابخانه راداده است.
برای روزپنج شنبه90/6/24

- دوم شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
1023- فرزانه آخان��ی وغيره فرزند عبدالحسين:شش��دانگ يكدرب باغ 

كهنه.
9194- سيدرمضان موسوی فرزندسيدسليمان:ششدانگ يكبابخانه.

11887- غالمرضا زيالب پور و غيره فرزند عيسی: ششدانگ يكبابخانه.
13111- س��عيد استادپور و غيره فرزند عليرضا: ششدانگ يكبابخانه نيمه 

تمام.
13132- سيده فاطمه موسوی فرزندسيد كرم اله:ششدانگ يكبابخانه نيمه 

تمام.
13133- زهرافخری فرزندسيدعبدالرضا:ششدانگ يكبابخانه.

13134- محس��ن كاظمينی فرزندفضل اله:شش��دانگ يكقطعه زمين نيمه 
محصور.

برای روزشنبه90/6/26
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1010باقيمانده- اصغراميرزاده وغيره فرزندخسرو:ششدانگ يكبابخانه.
1649- علی اكبررحمانی فرزندنجف قلی:ششدانگ يكبابخانه.

2130- طالعلی زاده فرزندمنصور:ششدانگ يكبابخانه.
2146باقيمان��ده- كرم اله كاويانی فرزنداله كرم:شش��دانگ يكقطعه زمين 

شناژدار.
2483- شهرام ظهرابی فرزندقفار:ششدانگ يكبابخانه.

2484- ابوالقاسم آصفی سميرمی فرزندعلی اكبر:ششدانگ يكبابخانه.
برای روزيكشنبه90/6/27

2487- حسن وزيری نره وغيره فرزندشعبانعلی:ششدانگ يكبابخانه.
زمي��ن  قطع��ه  باقرپورفرزندغالمرضا:شش��دانگ  محمدحس��ن   -2489

محصور.
2490- غالمرضاجوهری فرزندفتحعلی:ششدانگ قطعه زمين.

2491- جهانش��يرنصيريان فرزندفضل اله:شش��دانگ قطعه زمين پی كنی 
شده.

- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
2453- جعفرعلی ناظم وغيره فرزندفضل اله:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزدوشنبه90/6/28
- شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

389- سعيدصفائی فرزندسيروس:ششدانگ يكدرب باغ.
2211- فت��ح اله حس��ين پورش��هرضائی وغيره فرزندنصراله:شش��دانگ 

يكبابخانه نيمه تمام.
2313- غالمرضا مصدق فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه زمين.

2320- مسيح اله صدری فرزندحسين:ششدانگ يكبابخانه.
- شماره فرعی از37- اصلی عمروآباد

749- محمدربيعی فرزندس��يف اله :شش��دانگ قطعه زمين جای پی كنی 
شده.

برای روزسه شنبه90/6/29
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2243- محمدرضاخانزاده فرزندعزيزاله:ششدانگ يكبابخانه.
2247- نب��ی اله براهيم��ی وغيره فرزندعبدالخليل:شش��دانگ قطعه زمين 

جای پی كنی شده. 
2248- احمدرضااميری فرزندگنجعلی:ششدانگ يكبابخانه سه طبقه نيمه 

تمام.
2249- احمدرضاباقرپوروغيره فرزندعبدالرسول:ششدانگ يكبابخانه.

- شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
30باقيمانده- مهين ش��اهنظری ش��اهرضائی وغيره فرزند رضا :ششدانگ 

يكبابخانه.
برای روزچهارشنبه90/6/30

- شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
434- غالمرضاخان��ی فرزندنعم��ت اله:شش��دانگ قس��متی ازيكب��اب 
مغازه باس��اختمان فوقانی آن مجزی ش��ده از292 كه به انضمام قس��متی 
ازپالك291جمعاتشكيل يكباب مغازه باساختمان فوقانی آن راداده است.

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
371- عوض رضائی وغيره فرزنداردشير:ششدانگ يكبابخانه.

765باقيمانده- روزعلی ناديان فرزنداروجعلی:ششدانگ يكبابخانه.
919- محمدحسين اكبری وغيره فرزندعبدل:ششدانگ يكبابخانه.

922- ايوب طاهری وغيره فرزندحفيظ اله:ششدانگ يكبابخانه.
926- عنايت اله طاهری فرزندباباقلی:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزپنج شنبه90/6/31
تحديدحدود به ترتيب ازس��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وانجام خواهد 
ش��د، لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك ومجاورين اعالم 
می شود كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند، چنانچه هريك 
ازصاحبان امالك يا نماينده قانونی آنهادرموقع تحديدحدودحاضرنباش��ند 
مطابق ماده 15قانون ثبت ملك آنهابا حدوداظهارش��ده ازطرف مجاورين 
تحديدحدودخواهدشد،اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك كه درموقع 
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتجلس��ه 
تحديدحدودفقط تا30روز پذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره2 ماده واحده 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بايست ظرف مدت 
يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره باتقديم دادخواست اعتراض 

خودبه مراجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواس��ت رااخذ وبه اين 
اداره ارائ��ه نماي��د ضمنا چنانچ��ه روزتحديدحدود باتعطيل��ی پيش بينی 

نشده ای مواجه گردد عمليات تحديدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار:90/5/31

م الف/ 204          ميرمحمدی-  رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
 

 احضار
5/626 چ��ون آقاي محمد جعفري فرزند صفر ش��كايتي عليه آقاي س��عيد حس��يني مبني بر 
اي��راد ضرب عم��دي مطرح نموده كه پرون��ده آن به كالس��ه 90-747 د/ 32 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگي تعيين ش��ده نظربه اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمي��م مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7472
روانمهر- داديار شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5/627 شماره درخواست: 9010460351800032

شماره پرونده: 9009980351800815
شماره بايگاني شعبه: 900850

خواهان رويا رضوي فرزند سيد جمال دادخواستي به طرفيت خوانده محمود مرتضوي كاوياني 
فرزند علي به خواسته صدور حكم طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه هجدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به كالس��ه پرون��ده 9009980351800815 ثبت گرديده و وقت 
رس��يدگي آن 1390/07/25 و ساعت 12:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي 
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
 كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. م الف/ 7470
نوري- دفتر شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/628 در پرون��ده كالس��ه 900152 ش��عبه 13 بازپرس��ي دادس��راي عموم��ي و انق��الب 
اصفه��ان، خان��م صديق��ه بيگم باقي فرزند صادق ش��كايتي علي��ه آقاي علي دياري��ان دائر بر 
ت��رك نفق��ه مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گردي��ده، نظر به اينكه 
مته��م مجهول المكان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئين دادرس��ي كيف��ري مراتب يك نوبت 
در يك��ي از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت 
يكماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني كامل خود جهت پاس��خگوئي به اتهام 
 وارده و دف��اع از خ��ود حاضر گردد. در ص��ورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7469
رجائي زاد- شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
5/629 چ��ون آقاي محمد ساس��ولي ب��ا وكالت اميد اميني دش��تي فرزند نظر ش��كايتي عليه 
خانم مژگان خس��روي بنجاء فرزند يوس��ف مجهول المكان مبني ب��ر خيانت در امانت مطرح 
نم��وده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 900638 ك 111 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 
90/9/16 س��اعت 8 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حسب 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دع��وت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر 
 حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7477
اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/630 چون بانك پارسيان شكايتي عليه آقاي رحمان عباسي و شهال احمدي مبني بر كالهبرداري 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900613 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 
شنبه 90/9/19 ساعت 9 صبح تعيين شده نظربه اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7476
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/631 چون مديريت جهاد كش��اورزي اصفهان شكايتي عليه آقاي محمود لران مبني بر تغيير 
كاربري زمين كشاورزي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900613 ك 112 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 90/8/2 ساعت 11/30 صبح تعيين شده نظربه اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
 مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. م الف/ 7478
خاقاني- مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/632 چون آقايان حس��ن مولويان و اسماعيل طاهرزاده فرزندان نعمت اله و فرج اله شكايتي 
عليه آقاي محس��ن زهرائي فرزند قاسم مبني بر تخريب و ايراد ضرب عمدي و فحاشي مطرح 
نموده اند كه پرونده آن به كالس��ه 900651 ك 102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
1390/9/20 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظربه اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7479
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/633 در پرونده كالس��ه 900507 شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان خانم 
راهله زاهدي مزرعه شوري فرزند فضل اله شكايتي عليه آقاي مهدي كاويانپور فرزند محمد داير 
بر ترك انفاق و ايراد ضرب و جرح عمدي و مصرف مواد روانگردان مطرح نموده كه در جهت 
رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 
آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم از 
تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاس��خگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادس��را 

تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7480
داديار شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/634 خانم عصمت عمراني فرزند ايرج دادخواس��تي به طرفيت آقاي علي ش��يخ عرب قديم 
فرزند رضا بخواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به كالسه 9009980352200774 
و به ش��ماره بايگاني 900813 در ش��عبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و وقت 
رس��يدگي مورخ 90/8/29 ساعت 10:30 تعيين شده اس��ت از آنجا كه خوانده مجهول المكان 
مي باش��د به دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب در يكي از 
روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رس��يدگي فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم 
آدرس و دريافت نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم 

حضور اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود. م الف/ 7488
افغاني- مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
5/635 شماره دادخواست: 9010460350300026

شماره پرونده: 9009980350300328
شماره بايگاني شعبه: 900328

خواهان علي بخش داودي دادخواستي به طرفيت خوانده علي سلجوقيان اصفهاني فرزند رسول 
به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگي به 
شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به كالسه 
پرونده 9009980350300328 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/07/09 و ساعت 8:30 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 7487
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
5/636 اجراي احكام ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده كالسه 
900209 ج/ 2 مرب��وط به خواهان آقاي احم��د كريمي فرزند غديرعلي و خوانده كاظم فتحي 
چغاخوري با خواسته 236/636/853 ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوكاله 
وكيل و تأخير تأديه و پرداخت 10/000/000 ريال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت 
اق��دام به برگ��زاري مزايده جهت فروش اموال توفيقي از محكوم علي��ه )خوانده( كه در نظريه 
كارشناس��ي ليست و قيمت آنها درج ش��ده در تاريخ 90/6/27 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ 
نيكبخت، دادگس��تري كل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نمايد. طالبين خريد مي توانند 5 
روز قب��ل از مزاي��ده از محل اموال واقع در محور اصفهان- نيروگاه اتمي، بعد از اتوبان ش��رق 
اصفهان، يك كيلومتر بعد از س��ه راه روش��ن دشت،  نرسيده به ش��ير پگاه،  باغ درب آبي بازديد 
نمايند. مزايده از قيمت پايه )ارزيابي شده توسط كارشناس( آغاز و برنده كسي است كه حداقل 
10% مبلغ ارزيابي شده را در زمان مزايده به همراه داشته باشند و باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. 
نظريه كارشناس به شرح ذيل مي باشد: - يك دستگاه دريل ستوني سه فاز خارجي تيپ 25035 
به شماره سريال 006020 ساخت سال 2003 ميالدي، 9/000/000 ريال، - يك دستگاه ماشين 
تراش خارجي س��نگين به ش��ماره 01273 جمعا به ارزش 200/000/000 ريال، - يك دستگاه 
ماشين اره سنگ ساخت اصفهان طاهري و يك دستگاه ماشين اره آتشي ساخت كارگاه توماس 
مدل TV جمعا 90/000/000 ريال، - يك دس��تگاه الكتروكمپرسور باد تك سيلندر و تك فاز 
600/000 ريال، - يك دس��تگاه ماشين پرس دستي از نوع روغني ساخت كارگاه جاويد پرس، 
3/500/000 ريال، - يك دستگاه ماشين حفاري راسول الكتروموتور سه فاز و شيرها و پمپ و 
اسكلت دكل بدون جعبه برق و شلنگ هاي هوا در وضعيت موجود 7/000/000 ريال، - دو عدد 
اسكلت سيم بر ساخته شده از ناوداني جمعا 1/300/000 ريال، - يك دستگاه الكتروموتور سه 
فاز ELEM به قدرت 50 اسب 9/000/000 ريال، - فيكچر سيم بر شامل شاسي با ورق روي 
آن، 800/000 ريال، - يك عدد كپسول گاز 13 كيلويي و يك عدد كپسول هوا جمعاً 700/000 
ريال، - دو دستگاه موتورجوش 450 آمپر ساخت جان نثاري جمعا 4/500/000 ريال، - شش 
عدد صندلي راحتي و يك عدد صندلي مديريتي و يك عدد ميز تحرير جمعاً 700/000 ريال- 
 HP يك عدد فاكس پاناسونيك و يك دستگاه كامپيوتر ال جي و يك عدد دستگاه پرينتر مدل
و يك دس��تگاه گاو صندوق جهان اصفهان جمعا 5/000/000 ريال، - يك واحد كانكس شش 
متري ساخت كارگاه كانكس سازي آسيا با تجهيزات موجود 8/500/000 ريال. در نتيجه جمع 
ارزيابي اقالم فوق با توجه به وضعيت موجود در نظر گرفتن استهالك و شرايط كاري براي پايه 

مزايده جمعا 79/600/000 ريال تعيين و اعالم مي گردد. م الف/ 7486
مدير اجراي احكام شعبه 2 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/637 شماره دادنامه: 9009970351800069

شماره پرونده: 8909980351801427
شماره بايگاني شعبه: 891483

خواه��ان: خانم جميله فالح قلعه ب��ا وكالت خانم راضيه جمالي زواره به نش��اني اصفهان- خ 
فردوس��ي- رو به روي بانك ملي- س��اختمان آس��ايش- واحد 6- دفتر خان��م صباغ هرندي، 
خواندگان: 1- اداره ثبت احوال اصفهان به نشاني اصفهان- خ 22 بهمن، 2- آقاي كاظم حيدري، 
خواسته ها: 1. ثبت واقعه ازدواج، 2. اثبات نسب، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواس��ت خانم جميله فالح قلعه فرزندحس��ين با وكالت خانم راضيه جمالي 
زواره بطرفيت خوانده آقاي كاظم حيدري فرزند ملك و بخواس��ته اثبات رابطه زوجيت و ثبت 
واقعه ازدواج دائم، بدين توضيح كه خواهان اظهار داش��ته در سال 1383 با مهريه 14عدد سكه 
بهار آزادي به زوجيت خوانده و همسر دائم او درآمدم و صيغه عقد جاري گرديد و اآلن داراي 
دو فرزند به اس��امي نيما 7 س��اله و فاطمه 5 ساله مي باشيم درخواس��ت اثبات زوجيت و ثبت 
واقع��ه ازدواج با مهريه مذكور را دارم. علي ه��ذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده، اظهارات 
خواهان و وكيل وي، قرائن و ش��واهد موجود،  شهادت شهود، استشهاديه محلي ممهور به مهر 
ش��وراي اسالمي شهرس��تان قوچان بخش مركزي و با مالحظه اينكه خوانده با وصف ابالغ و 
رعايت انتظار كافي در جلس��ه رسيدگي شركت نكرده و هيچگونه دفاعي بعمل نياورده دعوي 
خواه��ان را محم��ول بر صحت تلقي و مس��تنداً به م��واد 1321 و 1312 و 1062 و 220 قانون 
مدني و ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب س��ال 1310 و ماده 31 قانون ثبت احوال و ماده 
230 قانون آيين دادرس��ي مدني حكم به رابطه زوجيت خواهان و خوانده از سال 1383 و الزام 
خوانده به ثبت واقعه ازدواج دائم خود با خواهان از تاريخ مذكور با مهريه 14 عدد س��كه بهار 
آزادي صادر و اعالم مي نمايد و دفاتر رس��مي ثبت ازدواج مكلفند نسبت به ثبت واقعه ازدواج 
دائم مذكور اقدام نمايند رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
 اين دادگاه و پس از آن ظرف همين مدت قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر 

مي باشد.  م الف/ 7485
توكلي- رئيس شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/638 شماره دادنامه: 9009970354400761

شماره پرونده: 8909980359301619
شماره بايگاني شعبه: 891504

شاكي: آقاي عباس رضايي به نشاني اصفهان ملك شهر خ مفتح خ ايثار جنوبي درب هفتم بعد از 
بن ريحان، متهم: آقاي علي دوست شاه محمدي ايدغميش به نشاني مجهول المكان، اتهام: سرقت 

موبايل، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي علي دوست شاه محمدي دائر بر سرقت يك دستگاه گوشي تلفن همراه 
از آقاي عباس رضائي فرزند مجيد متولد 1369 دادگاه نظر به شكايت شاكي و تحقيقات صورت 
گرفته و مصون از تعرض ماندن كيفرخواست دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و ساير قرائن 
و امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانس��ته مستنداً به ماده 661 از قانون مجازات اسالمي 
حكم به محكوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد عين يا مثل يا قيمت يك دستگاه 
گوشي تلفن همراه مدل N70 و تحمل 74 ضربه شالق در حق شاكي صادر و اعالم مي گردد. 

رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهي در اين شعبه است. م الف/ 7483
محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
  

ابالغ رأي
5/639 شماره دادنامه: 9009970354400763

شماره پرونده: 8909980364800661
شماره بايگاني شعبه: 891506

شاكي: آقاي محمدرضا صفري به نشاني خ هشت بهشت غربي- ساختمان بهشت طبقه 1 واحد 
1، متهم: آقاي عليرضا پورجم علويجه به نش��اني مجهول المكان، اتهام: صدور چك بالمحل، 

گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي عليرضا پورعجم علويجه فرزند عباس متولد 1340 دائر بر اصدار يك 
فقره چك بالمحل به ش��ماره 517477 مورخ 89/8/3 به مبلغ 160/000/000 ريال عهده بانك 
ملي ايران از جاري سيبا 1051753590 در وجه حامل دادگاه با بررسي محتويات پرونده و نظر 
به شكايت دارنده چك آقاي محمدرضا صفري فرزند حسن متولد 1357 و گواهي عدم پرداخت 
صادره از بانك محال عليه و مصون از تعرض ماندن كيفرخواس��ت دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان و س��اير قرائن و امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانسته مستنداً به ماده 3، 7، 22 

از قانون صدور چك حكم به محكوميت وي به تحمل يك سال حبس تعزيري و محروميت از 
داشتن دسته چك براي مدت دو سال صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 

دو روز از ابالغ قابل واخواهي است. م الف/ 7482
محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
5/641 در پرونده كالسه 871073 ب 3 شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
اصفهان خانم مريم مازوچيان فرزند محمود ش��كايتي عليه آقاي س��عيد زين ساز داير بر صدمه 
بدني غيرعمدي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد. نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7481
بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

تغييرات
5/642 ش��ماره: 1105/ ت90/103 آگهي تغييرات ش��ركت پايا بسپار سپاهان سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 44579 و شناس��ه ملي 10260624964 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1390/05/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان به 
آدرس ش��هر نجف آباد- ويالشهر- منطقه صنعتي كاوه- بلوار صنعت- سمت راست- كارگاه 
س��وم از آخر- كدپس��تي 8153753747- تلفن 09368936539 تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1390/05/22 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات 

غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 7449/1
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
5/643 شماره: 1098/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت كوشا انرژي اسپادانا سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 44768 و شناسه ملي 10260626985. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1390/05/08 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- موضوع ش��ركت به شرح ذيل تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: طراحي- نظارت- اجرا- محاسبه و پيمانكاري 
پروژه هاي برق- آب و فاضالب- توليد- انتقال و توزيع انرژي � پروژه هاي ساختماني � پروژه 
هاي صنعتي � صنعت و معدن � صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني � شركت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي � اخذ و اعطاي نمايندگي � انعقاد قرارداد و مشاركت 
با كليه ش��ركت ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي � تأمين نيروي انس��اني موقت متخصص و 
غيرمتخصص و س��اده � اخذ وام و تس��هيالت از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در راستاي 
اهداف ش��ركت و هر گونه فعاليت مجاز كه با موضوع ش��ركت ارتباط داش��ته باشد. در تاريخ 
1390/05/20 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار 

گرفت. م الف: 7449/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
5/644 ش��ماره: 2076/ث 90/103 آگهي تأس��يس ش��ركت آرمان صنعت درخشان شاهين با 
مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/22 تحت ش��ماره 44984 و شناسه ملي 
10260629097 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/05/22 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام امور خدماتي از قبيل طراحي، نظارت اجرا در زمينه 
امور ساختماني و انجام امور ساختماني و تأسيساتي بناهاي صنعتي و غيرصنعتي- راهسازي و 
طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درختكاري و طرح هاي فضاي سبز- جدول 
بن��دي- آذي��ن بندي ميادين و خيابان ها. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت ب��ه مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهين شهر- خيابان عطار- بلوار 
شهيد شريفي- پالك 119. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي ياسر بيدرام گرگابي به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي حسين بيدرام 
گرگابي به سمت عضو هيئت مديره، 3-5- آقاي حسين بيدرام گرگابي به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 

م الف: 7449/3
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
5/645 شماره:  1103/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت كوشا انرژي اسپادانا سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 44768 و شناس��ه ملي 10260626985، به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 
1390/05/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- كليه اوراق و اسناد مالي تعهدات شركت با امضاي 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل متفقاً و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1390/5/20 ذيل دفتر 
ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.  م الف: 7449/4
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
5/646 ش��ماره: 2065/ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت تاكس��ي سرويس كوالك اصفهان با 
مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/20 تحت ش��ماره 44976 و شناسه ملي 
10260629006 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/05/20 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي 
مي شود. 1- موضوع شركت: تاكسي تلفني و حمل و نقل مسافر درون شهري. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
دولت آباد برخوار- زمان آباد- ش��هرك امام حس��ين- جنب بهداري. 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي اصغر نريماني زمان آبادي به 
سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي حمزه نريماني به سمت عضو هيئت مديره، 3-5- آقاي 
حمزه نريماني به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره منفرداً و با 

مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 7449/5
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
5/647 شماره: 2072/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت گل پونه صفاهان سهامي خاص. شركت 
فوق در تاريخ 1390/05/22 تحت ش��ماره 44980 و شناس��ه ملي 10260629059 در اين اداره 
به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/22 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه امور مربوط به خدمات مشاوره و توليد دانش 
و انتقال دانش و فناوري هاي نوين در زمينه كش��اورزي، صنايع غذايي، محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي، بيوتكنولوژي، دامپروري، نانوتكنولوژي، گياهان دارويي، انجام خدمات آزمايشگاهي از 
قبيل طراحي كارخانجات، فضاي سبز، ارائه فورموالسيون در زمينه هاي مربوط و انجام كليه امور 
پيمانكاري در حوزه هاي ياد ش��ده، توليد و توزيع، خري��د و فروش و صادرات وواردات كليه 
كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت تحقق 
موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، شركت در مزايدات و مناقصات 
دولت��ي و خصوص��ي، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با موضوع 
شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان خرم- كوي شهيد اسماعيلي- پالك 23. 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با 
نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92148/39 مورخ 
1390/04/20 نزد بانك ملت ش��عبه اشرفي اصفهاني پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي مهران شيرواني جوزداني به 
سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي سيداميرحسين گلي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، 
3-5- آقاي مهرداد ابوطالبيان اليادراني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مهرداد ابوطالبيان 
اليادراني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت 
معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- 
بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مهدي رحيم ملك به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي 

اميرمهدي ذكري به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 7449/6
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها ومؤسسات واحد ثبتي اصفهان



Tuesday 23 August 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
11سه شنبه 1 شهريور 1390/ 22 رمضان 1432/ شماره 596 Tuesday 23 August 2011 

نوبتی سه ماهه
4/399 ش��ماره: 3170- 90/4/18 آگهی نوبتی س��ه 

ماهه اول سال 1390 اداره ثبت اسناد و امالک میمه
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
م��اده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که 
در س��ه ماهه اول س��ال 1390 تقاض��ای ثبت آنها 
پذیرفته ش��ده و همچنین شماره های از قلم افتاده 
و نیز آنچه طب��ق آراء هیئت محترم نظارت آگهی 
آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه به 

شرح زیر آگهی می نماید:
ش��ماره های فرعی از ش��ماره یک اصلی واقعات 

در میمه
10870 آقای علی حیدری فرزند مصطفی ششدانگ 
قطعه زمین محل جوی و ش��ارع متروکه در کوی 

باسیاه به مساحت 29/80 مترمربع
10871 آقای محمدرض��ا حیدری فرزند مصطفی 
شش��دانگ قطعه زمین محل جوی و شارع متروکه 

در کوی باسیاه به مساحت 30/20 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در 

وزوان
3571 آقای حسن حدادیان فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دش��ت س��ر دره به مساحت 

612/50 مترمربع
4512 آقای حسن حدادیان فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دش��ت میاندشت به مساحت 

868/80 مترمربع
4902 آقای حسن حدادیان فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دشت باال راه به مساحت 613 

مترمربع
5586 بان��و ف��رخ خانم حدادیان فرزند مش��هدی 
اسداله شش��دانگ قطعه زمین مزروعی دشت سر 

راه گرمند به مساحت 587/20 مترمربع
6216 بان��و ف��رخ خانم حدادیان فرزند مش��هدی 
اسداله ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت دولته 

به مساحت 298/50 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در 

ده ونداده
2357 آقای مهدی ثابتی فرزند غالمحس��ین نسبت 
به س��ه دانگ مش��اع و آقایان عبداله و علی ثابتی 
فرزندان غالمحسین بالمناصفه نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوی 

امامقلی به مساحت 587 مترمربع
3807 آقای علی صاحبقرانی ونداده فرزند اسداله 
خ��ان و خانم صغ��را محرابی��ان فرزن��د ولی اله 
بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 321/50 مترمربع
3814 آقای علی مردانی فرزند حس��ین نس��بت به 
س��ه دانگ مش��اع و خانم ش��هناز رجائیان فرزند 
محمدعلی نس��بت به دو دانگ مشاع و آقای احمد 
مردانی فرزند حس��ین نسبت به یک دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه در کوی باال به مساحت 
319 مترمربع با حق س��کونت م��ادام العمر خانم 

فاطمه کریم فرزند حسین
4013 خان��م روح انگیز ع��ادل فرزند غالم رضا 
شش��دانگ قطعه زمین محصور به مس��احت 217 

مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در 

ده ازان
4434 آقای س��ید حسین رضویان فرزند سید علی 
اکب��ر و خان��م خدیجه خدادوس��ت فرزند عباس 
بالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه در کوی 

مصال به مساحت 282 مترمربع
4439 خان��م منی��ره عرب زاده فرزن��د محمدعلی 
شش��دانگ قطعه زمین س��اده در کوی باغ کهنه به 

مساحت 50 مترمربع
4440 خانم ش��هربانو جب��اری فرزند عباس��علی 
شش��دانگ قطعه زمین س��اده در کوی باغ کهنه به 

مساحت 50 مترمربع
4441 آقای طیب صالح فرزند ابوطالب ششدانگ 
قطعه زمین ساده در کوی باغ کهنه به مساحت 50 

مترمربع
4442 آق��ای عل��ی اقدام��ی فرزند غالمحس��ین 
شش��دانگ قطعه زمین س��اده در کوی باغ کهنه به 

مساحت 50 مترمربع
4443 آق��ای عل��ی اقدام��ی فرزند  غالمحس��ین 
شش��دانگ قطعه زمین س��اده در کوی باغ کهنه به 

مساحت 50 مترمربع

ش��ماره فرعی از ش��ماره 54 اصل��ی واقع در ده 
خسروآباد

23 بانوان مرصع و قدسی زندی فرزندان حیاتقلی 
بالمناصفه مشاعا سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین محصور در کوی پش��ت خانه ها به مساحت 

1246 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در 

ده حسن رباط
704 آقای حسین رحمانی فرزند مصطفی ششدانگ 
یک باب خانه در کوی قلعه نو به مس��احت 407 

مترمربع
730 آقای حس��ین امی��ری فرزند امیر شش��دانگ 
قطعه زمین محصور در کوی قلععه نو به مساحت 

635/80 مترمربع
731 خانم مهین امیری فرزند امیر شش��دانگ قطعه 
زمی��ن محصور در ک��وی قلعه به مس��احت 511 

مترمربع
732 خانم سکینه امیری فرزند امیر ششدانگ قطعه 
زمین محصور در کوی قلعه به مس��احت 491/50 

مترمربع
733 آقای علی امیری فرزند امیر شش��دانگ قطعه 
زمین س��اده در ده حس��ن رباط به مساحت 541 

مترمربع
734 خانم معصومه امیری فرزند علی نقی ششدانگ 
قطعه زمین س��اده در کوی قلعه به مس��احت 748 

مترمربع
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در 

الی بید علیا
309 آقای بهرام زارعی فرزند علی محمد ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 491/70 مترمربع
340 خان هاجر توکلی فرزند علی ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 605/70 مترمربع
341 ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ 
یک باب س��اختمان در کوی باغ طاهر به مساحت 

585 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در 

قلعه بلند الی بید
222 آقای رجبعل��ی کریمی فرزند خیراله و خانم 
عاطف��ه زارعی فرزن��د غضنفر بالمناصفه مش��اعا 
شش��دانگ یک ب��اب خانه در کوی قلع��ه بلند به 

مساحت 1139/60 مترمربع
223 آقای علی اکبر توکلی فرزند امید شش��دانگ 
یک باب خانه در کوی قلعه بلند به مساحت 452 

مترمربع
شماره های فرعی از ش��ماره 110 اصلی واقعات 

در ده موته
385 آق��ای محمدتقی زارعی فرزند جواد نس��بت 
به چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه هدائیان فرزند 
محمد نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه در کوی باال به مساحت 1096 مترمربع

445 آقای ش��هاب الدین ذاک��ری فرزند علی اکبر 
شش��دانگ قطع��ه زمین محصور در ک��وی باال به 

مساحت 886/70 مترمربع
446 ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 590 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچه کس��ی نس��بت به امالک من��درج در این 
آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باشد نسبت به 
آنهایی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده از تاریخ 
انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز 
دادخواست واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم این 
اداره نموده و رس��ید دریافت دارد ضمنا معترض 
می بایستی از تاریخ تس��لیم اعتراض ظرف مدت 
ی��ک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
قضائی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تس��لیم نماید اعتراض��ات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل 
ش��ود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا 
طب��ق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موق��ع تعیین حدود و ص��ورت مجلس تحدید 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت و 
اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو 
نوب��ت به فاصل��ه )30( روز از تاریخ اولین نوبت 

انتش��ار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می شود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/5435  
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
 

نوبتی سه ماهه
4/400 ش��ماره: 4377- 90/4/15 آگهی نوبتی سه 
ماهه اول س��ال 1390 اداره ثبت اس��ناد و امالک 

نطنز
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 
59 اصالحی آیین نامه مذکور امالکی که تقاضای 
ثبت آنها در س��ه ماهه اول س��ال 90 پذیرفته شده 
و امالک��ی که در آگهی نوبتی قبلی از قلم افتاده و 
مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتش��ار )90/5/1( 
به مدت 90 روز می باش��د به شرح ذیل آگهی می 

گردند.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه
از شماره 33- اصلی شهر نطنز، فروعات ذیل

4- خانم مهین کش��میری فرزند قربانعلی دو سهم 
و پنج هیجدهم س��هم مشاع از 40 سهم ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و مش��جر معروف باغ گله به 

مساحت 4495 مترمربع
1115- موقوف��ه خواجه علی ب��ه نمایندگی اداره 
اوقاف و ام��ور خیریه نطنز شش��دانگ یک قطعه 
زمی��ن مزروعی معروف خواجه علی به مس��احت 

725/40 مترمربع
از شماره 53- اصلی افوشته، فروعات ذیل

631- موقوفه مالحسن به نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 469/60 مترمربع
762- حمام وقف��ی مزیدآباد ب��ه نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامی ششدانگ یکباب 

حمام به مساحت 182 مترمربع
797- موقوف��ه مس��جد غیاث ب��ه نمایندگی اداره 
اوق��اف و امور خیریه نطنز تمامی شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 349/50 

مترمربع
900- بقعه میرس��یدعلی به نمایندگی اداره اوقاف 
و امور خیریه نطنز شش��دانگ یکباب بقعه و قطعه 

زمین جنب آن به مساحت 594 مترمربع
از شماره 71- اصلی سرشک، فروعات ذیل

1775- موقوف��ه حمام مزیدآباد به نمایندگی اداره 
اوق��اف و امور خیریه نطنز تمامی شش��دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 420 مترمربع
1786- موقوف��ه حمام مزیدآباد به نمایندگی اداره 
اوق��اف و امور خیریه نطنز تمامی شش��دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 900 مترمربع
از شماره 118- اصلی جاریان، فرعی ذیل

1043- آقایان اسماعیل و محمود جاریانی فرزندان 
احمد بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

185/20 مترمربع
از شماره 121- اصلی خفر، فرعی ذیل

43- بقعه بابا س��یاه پوش خفر به نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامی ششدانگ یکباب 
بقعه معروف بابا س��یاه پوش و محوطه اطراف آن 

به مساحت 3572 مترمربع
از شماره 129- اصلی جزن، فرعی ذیل

256- مس��جد و حس��ینیه جزن به نمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامی ششدانگ یکباب 

مسجد و حسینیه به مساحت 652/50 مترمربع
از شماره 130 اصلی قنات معروف ویشگان جزن 
که مدار گردش و مبدا و مظهر آن به شرح سوابق 

آگهی نوبتی قبلی است
آقای عباس احمدی جزنی فرزند نعمت اله مجاری 
هشت س��هم از جمله 384 س��هم ششدانگ قنات 

مرقوم
از ش��ماره 134- اصلی قن��ات معروف فضل آباد 
)حل آباد( جزن که مدار گردش و مبدا و مظهر آن 

به شرح سوابق آگهی نوبتی قبلی است
آقای عباس احمدی جزنی فرزند نعمت اله تمامی 
س��ه س��هم از جمله 576 س��هم شش��دانگ قنات 

مرقوم
دوم( از بخش ده چیمه رود و برزرود

از شماره یک اصلی فریزهند، فرعی ذیل
491- بقعه س��ید جعفری فریزهندی به نمایندگی 

اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یکباب 
بقعه به مساحت 105/50 مترمربع

از ش��ماره 6- اصل��ی قن��ات معروف سرچش��مه 
فریزهن��د که م��دار گردش و مب��دا و مظهر آن به 

شرح سوابق آگهی نوبتی قبلی است
خانم اکرم کریمی ثابت فرزن��د ابراهیم انتقال مع 
الواس��طه از آقای کریم زمانیان فریزهندی مجاری 
یک س��هم و نیم از جمله 2000 س��هم ششدانگ 

قنات مرقوم
از شماره 38- اصلی ولوجرد، فروعات ذیل

1055- آق��ای عباس علیخان��ی ولوجردی فرزند 
رضا تمامی شش��دانگ یکباب خانه معروف پشت 

باغ حیدر به مساحت 133/50 مترمربع
1056- آقای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا 
تمامی شش��دانگ یکباب خانه معروف محله پاتله 

وزه به مساحت 148/20 مترمربع
از شماره 103- اصلی روستای احمدآباد، فروعات 

ذیل
46- آقای سیدعلی جلیلی فرزند سیداحمد تمامی 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173 مترمربع
78- آقای سیدعلی جلیلی فرزند سیداحمد تمامی 
ششدانگ دو باب اطاق تودرتو به مساحت 37/20 

مترمربع
از شماره 128- اصلی هنجن، فرعی ذیل

614- آقای اصغ��ر مقیمی هنجنی فرزند علی پنج 
دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه و حصار به 

مساحت 130 مترمربع
از شماره 134- اصلی یارند، فروعات ذیل

1034- آق��ای رض��ا محم��دی فرزن��د نادعل��ی 
شش��دانگ یکباب حص��ار و طویله به مس��احت 

47/60 مترمربع
1130- آقایان علی و مهدی و محمد و خانم اکرم 
روزبه فرزندان غالمحسین بالسویه یکباب اطاق به 

مساحت 33/70 مترمربع
1840- آق��ای غالمرضا هادی زاده فرزند حس��ن 
شش��دانگ یکب��اب خانه ب��ه مس��احت 119/40 

مترمربع
از شماره 149- اصلی طره، فرعی ذیل

637- خانم زهرا س��عیدی فر فرزند محمد تمامی 
ششدانگ دو باب اطاق متصل به هم معروف محله 

پل به مساحت 26/40 مترمربع
سوم( از بخش یازده طرقرود و قراءحومه

از شماره 152- اصلی نیه، فرعی ذیل
739- موقوف��ه امام��زاده چهار بزرگ��وار مزده به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 149 مترمربع
از شماره 284- اصلی کلهرود، فروعات ذیل

2210- آقای علیرضا رنجبر کلهرودی فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 705/30 مترمربع 

مجزی شده از شماره 1175 فرعی
2232- آقای حس��ین رنجبر کلهرودی فرزند علی 
شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 309 مترمربع 

مجزی شده از شماره 2211 فرعی
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچ��ه اش��خاص نس��بت به امالک من��درج در 
این آگهی اعتراضی داش��ته باش��ند می بایست از 
تاریخ اولین انتش��ار به مدت 90 روز دادخواست 
واخواه��ی خود را به ای��ن اداره و دادگاه صالحه 
تس��لیم و طب��ق تبص��ره 2 م��اده واح��ده قان��ون 
 تعیی��ن تکلی��ف پرون��ده ه��ای ثبت��ی معترضی، 
معترض می بایس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی را به این اداره تسلیم نماید و اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر می باشد و مطابق قسمت اخیر ماده 
 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمن��ا طبق ماده 56 آئین نام��ه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید 
و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به 
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی 
 در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاینده رود

درج و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/185  
شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

اطالعرساني
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نوبتی سه ماهه
4/487 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1390 - 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
بموجب م��اده 12- قانون ثبت اس��ناد وماده 
59- اصالح��ی آیین نامه مرب��وط به امالکی 
که در س��ه ماهه اول سال 1390تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره های از قلم 
افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت 
ثبت،آگه��ی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به 
بخش یک ش��هرضا را به شرح زیر آگهی می 

نماید:
ردیف الف(

- اول ش��ماره های فرعی ازی��ک اصلی ابنیه 
وامالک شهرضا

2639باقیمان��ده- محمدحس��ن محمدرضائی 
فرزن��د ش��کراله: شش��دانگ یکبابخان��ه که 
پالک5683ازآن مجزی گردیده به مس��احت 

177/5مترمربع.
3290- مظفر پوینده پور فرزند عبدالحس��ین: 
شش��دانگ یکبابخان��ه به مس��احت 213/60 

مترمربع.
غالمحس��ین:  فرزند  محمدرضاپ��ور   -6132

ششدانگ یکبابخانه به مساحت276مترمربع.
7619- ش��هرداری شهرضا: ششدانگ قسمتی 
از یکقطع��ه زمی��ن مح��ل کوچ��ه متروکه به 
مساحت44/40مترمربع که به انضمام ششدانگ 
و7616جمعاتش��کیل  پالکهای4906باقیمانده 

یکقطعه زمین راداده است.
7620- ش��هرداری شهرضا:ششدانگ قسمتی 
ازیکقطع��ه زمی��ن مح��ل کوچ��ه متروکه به 
مساحت8/45مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک 7617جمعاتشکیل یکقطعه زمین راداده 

است.
7625- حس��نعلی تراب��ی زیارتگاهی فرزند 
غالمعل��ی: شش��دانگ قس��متی ازیکبابخان��ه 
مج��زی ش��ده از پ��الک 2729 به مس��احت 
176/40مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2730 جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است.
- دوم ش��ماره های فرعی از2- اصلی مزرعه 

فضل آباد
فرزن��دان  آخان��ی  ومری��م  فرزان��ه   -1023
عبدالحسین باالس��ویه: ششدانگ یکدرب باغ 

کهنه به مساحت 1080 مترمربع.
1092- عبدالرضاپی��ام فرزندفضل اله:تمامت 
دویس��ت و هفت��اد و دوهزارم س��هم مش��اع 

از3سهم ششدانگ یکدرب باغ.
9194- سیدرمضان موسوی فرزند سیدسلیمان: 
شش��دانگ یکبابخان��ه به مس��احت 221/70 

مترمربع.
پورفرزندعیس��ی  غالمرضازی��الب   -11887
وتهمینه زرگری عمله فرزند اسفندیار باالسویه: 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت159مترمربع.
13111- س��عید وروح اله اس��تادپورفرزندان 
علیرضا باالس��ویه: شش��دانگ یکبابخانه نیمه 
تمام مجزی ش��ده ازپالک7920به مس��احت 

205/30 مترمربع.
13132- س��یده فاطمه موس��وی فرزندس��ید 
ک��رم اله:شش��دانگ یکبابخانه نیم��ه تمام به 

مساحت169مترمربع.
13133- زه��را فخری فرزند س��یدعبدالرضا: 
شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده از1029به 

مساحت228مترمربع.
13134- محس��ن کاظمین��ی فرزندفضل اله: 
شش��دانگ یکقطعه زمین نیمه محصورمجزی 

شده از3255به مساحت178مترمربع.
- ش��ماره های فرع��ی از4- اصل��ی مزرعه 

برزوک آباد
1010باقیمانده- اصغرامیرزاده فرزند خس��رو 
و زین��ت بقائی هونجان��ی فرزندجان احمدبه 
ترتیب نس��بت به4و2دانگ مشاع از:ششدانگ 
یکبابخانه که پالک2306ازآن مجزی گردیده 

به مساحت129مترمربع.

1649- عل��ی اکبر رحمانی فرزند نجف قلی: 
شش��دانگ یکبابخان��ه به مس��احت 240/50 

مترمربع.
2130- طالعلی زاده فرزندمنصور:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت161/70مترمربع.
2146باقیمانده:ک��رم ال��ه کاویان��ی فرزنداله 
ک��رم: شش��دانگ یکقطعه زمین ش��ناژدارکه 
پالک2432ازآن مجزی گردیده به مس��احت 

148/50 مترمربع.
2483- شهرام ظهرابی فرزند قفار: ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت198/70مترمربع.
2484- ابوالقاس��م آصفی سمیرمی فرزندعلی 
اکبر: ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از 1569 

به مساحت41/75مترمربع.
2487- حس��ن وزیری نره فرزندشعبانعلی و 
نازبس قرقانی فرزندجواد به ترتیب نسبت به 
4و2 دانگ مش��اع از:شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت 191/70مترمربع.
باقرپورفرزندغالمرضا:  محمدحس��ن   -2489
ششدانگ قطعه زمین محصور مجزی گردیده 

از130به مساحت220 مترمربع.
2490- غالمرضاجوه��ری فرزن��د فتحعل��ی: 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت201مترمربع.

2491- جهانش��یرنصیریان فرزندفض��ل ال��ه: 
ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 

119/20 مترمربع.
- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

2453- جعفرعلی ناظم فرزندفضل اله و عزت 
آزادفرزندس��ید جواد به ترتیب نسبت به 4و2 
دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از 481به مساحت152/20مترمربع.
- ش��ماره ه��ای فرع��ی از23- اصلی مزرعه 

سودآباد
2211- فتح اله حس��ین پورشهرضائی فرزند 
نصراله والهه میرنیام فرزندسید احمد به ترتیب 
نسبت به4و2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه 

نیمه تمام به مساحت242/80مترمربع.
2313- غالمرضا مص��دق فرزند محمدعلی: 
شش��دانگ قطعه زمین مجزی ش��ده از534به 

مساحت194/85مترمربع.
2320- مسیح اله صدری فرزندحسین:ششدانگ 
ازپالک102بوده  قبالقس��متی  ک��ه  یکبابخانه 

است به مساحت196/90مترمربع.
- شماره فرعی از37- اصلی عمروآباد

749- محمدربیعی فرزندسیف اله :ششدانگ 
قطعه زمین جای پی کنی ش��ده مجزی ش��ده 

از286به مساحت180مترمربع.
- ش��ماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله 

آباد
2243- محمدرضاخان��زاده فرزن��د عزیزاله: 
شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده از1130به 

مساحت 148مترمربع.
2247- نبی اله براهیمی فرزندعبدالخلیل وطاهره 
باالسویه:ششدانگ  فرزندغالمرضا  خورس��ند 
قطعه زمین جای پی کنی شده مجزی شده از 

558 به مساحت189مترمربع. 
فرزندگنجعل��ی:  احمدرضاامی��ری   -2248
ششدانگ یکبابخانه سه طبقه نیمه تمام مجزی 

شده از1495به مساحت174مترمربع.
و  احمدرضاباقرپورفرزندعبدالرسول   -2249
صدیقه ذوالفقاری فرزندحبیب اله باالس��ویه: 
شش��دانگ یکبابخان��ه مجزی ش��ده از162به 

مساحت152مترمربع.
- آب وام��الک مزرع��ه آقامحمدعلی پالک 

63/2- اصلی
کمال س��المی فرزند رحمت اله وکمال علی 
مشاع  باالس��ویه:تمامت15حبه  پورفرزندعلی 

از84حبه هفت دانگ.
- شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا

30باقیمانده- مهین وحلیم��ه خاتون وپروین 
شاهنظری ش��اهرضائی فرزندان رضا باالسویه 
نسبت به چهل حبه وهشت دهم حبه مشاع به 
استثناءبهاءثمنیه اعیانی وعشرت پورخاقان شاه 

رضائی فرزندغالمحس��ین نسبت به چهارحبه 
مشاع به انضمام بهاءثمنیه اعیانی 72حبه:تمامت 
44/8حبه مشاع از72حبه ششدانگ یکبابخانه 
که پالک218ازآن مجزی گردیده به مساحت 

ششدانگ 236/60مترمربع.
- ش��ماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش 

آباد
434- غالمرضاخانی فرزندنعمت اله:ششدانگ 
قسمتی ازیکباب مغازه باساختمان فوقانی آن 
مجزی شده از 292 به مساحت12/95مترمربع 
که به انضمام قسمتی ازپالک291جمعاتشکیل 
یکباب مغازه باس��اختمان فوقان��ی آن راداده 

است.
- ش��ماره های فرعی از176- اصلی شهرک 

اسالم آباد
371- عوض رضائی فرزند اردش��یر و سمیه 
تقی زاده امام قیسی فرزند غالمرضاباالسویه: 
شش��دانگ یکبابخان��ه به مس��احت 197/41 

مترمربع.
765 باقیمانده: روزعلی نادیان فرزند اروجعلی: 
ششدانگ یکبابخانه که پالک811ازآن مجزی 

شده به مساحت 114 مترمربع.
919- محمدحسین اکبری فرزندعبدل ومهتاب 
باالسویه:شش��دانگ  اله  فرزندنعمت  محمدی 

یکبابخانه به مساحت 218/95مترمربع.
922- ایوب طاهری فرزندحفیظ اله و س��هیال 
صف��ری فرزن��د خیبر باالس��ویه: شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت128/20مترمربع.
926- عنایت اله طاهری فرزندباباقلی:ششدانگ 
یکبابخان��ه مجزی ش��ده از201به مس��احت 

259/45 مترمربع.
ردیف ب(ش��ماره امالکی ک��ه درموعدمقرر 

آگهی نشده اندوازقلم افتاده اند:
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2257- حمی��ده ش��هریاری فرزندداود:س��ه 
دان��گ مش��اع ازشش��دانگ یکبابخان��ه نیمه 
مس��احت  از180ب��ه  ش��ده  مج��زی  تم��ام 
شش��دانگ 128/15مترمرب��ع ک��ه درآگه��ی 
 قبلی شش��دانگ بنام مجتب��ی صداقت آگهی 

گردیده بود.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی 
نس��بت به ام��الک و رقبات من��درج در این 
آگهی واخواهی داش��ته باش��د باید از تاریخ 
انتش��ار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهائی که 
تقاضای ثبت ش��ده به شرح ردیف های الف 
وب ظ��رف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی 
که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه 
شده به ش��رح ردیف ج ظرف مدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را ب��ه این اداره 
ارائ��ه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت ،معترض 
می بایس��ت ظ��رف م��دت 30 روز از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ 
وب��ه این اداره تس��لیم نمای��د درصورتی که 
قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه شده باشد 
طرف دع��وا باید گواهی دادگاه را مش��عر بر 
جری��ان دعوا ظرف مدت مرق��وم ارائه نماید 
.اعتراض��ات یاگواهی طرح دع��وا که بعد از 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق 
قس��مت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د. ضمنا طب��ق ماده 56 آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین 
ح��دود درص��ورت مجلس قی��د وواخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نس��بت به حدود 
و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبصره 2م��اده واحده قان��ون تعیین تکلیف 
پرونده ه��ای معترضی ثب��ت پذیرفته خواهد 
شد.این آگهی نسبت به ردیف های الف وب 
دردونوبت به فاصله 30 روز ونسبت به ردیف 
ج فقط یک نوبت از تاریخ انتش��ار نوبت اول 
در روز نام��ه زاینده رودچاپ اصفهان درج و 

منتشر می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول:90/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:90/06/01                                                                         

م الف/ 159 
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

نوبتی سه ماهه
4/501 شماره: 5018 آگهی نوبتی سه ماهه اول 
سال 1390 اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به 
موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
م��اده 59 اصالحی آئین نام��ه مربوطه امالکی 
که در س��ه ماهه اول سال 1390 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده و همچنین ش��ماره های از 
قلم افت��اده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت 
ثبت آگه��ی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به 
 اردستان بخش 17 ثبت اصفهان را به شرح ذیل 

آگهی می نماید:
بند الف- ش��ماره پالک و مشخصات مالک و 
نوع ملک و محل وقوع امالکی که در اظهارنامه 
س��ه ماهه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده است شامل:
- دهستان گرمسیر:

- شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی های 
زیر:

138- آق��ای حس��ن فالحت مهاب��ادی فرزند 
محمد شش��دانگ یکب��اب خانه به مس��احت 

253/29 مترمربع.
679- آق��ای حس��ین فالحت��ی فرزن��د رضا 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به مس��احت 

4650/53 مترمربع.
- دهستان سفلی

- قری��ه کچو مثقال ب��ه ش��ماره 75 اصلی و 
فرعی های زیر:

1500- خانم مهین کچوئی زاده فرزند یوسف 
شش��دانگ قطع��ه زمین محصور به مس��احت 

170/05 مترمربع.
به موجب ماده قانون ثبت امالک چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باش��د باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
ش��ده است به ش��رح ردیف الف ظرف مدت 
90 روز و نس��بت ب��ه آنهایی ک��ه طبق آرای 
هیأت نظارت ثبت تجدید آگهی شده است به 
شرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست 
واخواه��ی خود را به این اداره تس��لیم و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید و در صورتی که قبل از انتش��ار 
آگهی دعوایی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا 
گواه��ی طرح دعوی که بع��د از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت 
اخی��ر م��اده 16 و تبصره م��اده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق م��اده 56 آئین 
نام��ه قانون ثبت حدود و حقوق ارتفاقی موقع 
تعیین حدود در صورت مجلس قید واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود 
و حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت 
و تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نس��بت به ردیف ال��ف و ب در 2 
نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ار نوبت 
 اول در روزنام��ه زاین��ده رود اصفه��ان درج 

و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/06/01

م الف/ 130   فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان
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مزايده اموال غيرمنقول
5/577 بموج��ب اجرائيه كالس��ه 1/86-226 عليه ش��ركت تعاون��ي گاوداري اصيل 
پ��روار بادرود و آقاي ولي اله دبيرزاده كه مبلغ 115/000/000 ريال بابت اصل و مبلغ 
16/557/000 ريال خس��ارت/ ديركرد تا تاري��خ 85/09/26 كه از تاريخ مذكور روزانه 
مبلغ 57/500 ريال تا روز وصول و ساير هزينه هاي متعلقه به بانك توسعه تعاون شعبه 
بادرود و حقوق دولتي به صندوق دولت بدهكار مي باش��ند و بنابر درخواس��ت بانك 
بستانكار ش��ش دانگ يكباب خانه بشماره پالك 4659 فرعي از 159- اصلي واقع در 
بادرود- خيابان ش��هيد منتظري كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 12648 صفحه 257 دفتر 
104- امالك به نام آقاي ولي اله دبيرزاده فرزند قدرت صادر و تس��ليم ش��ده و حدود 
اربعه ملك عبارتند از: ش��ماالً بط��ول 27/60 متر بطور منحني ديواريس��ت به پياده رو 
خيابان آيت اله منتظري شرقًا بطول 12/75 متر ديوار به ديوار پالك 4899 فرعي جنوبًا 
بط��ول 23/70 متر بديوار پ��الك 4660 فرعي غربًا بطول 8/20 متر به پياده رود خيابان، 
حق��وق ارتفاقي ندارد و برابر بيمه نامه ش��ماره 3313/7337/1044/خ/90/05/06-90 
تا تاريخ 91/05/06 بيمه مي باش��د با جميع متعلقات و منضمات عرصتًا و اعيانًا بدون 
اس��تثنا منافع و هرگونه عرصه و اعياني و تأسيس��ات ابنيه و مستحدثات اعم از متصل 
و منفص��ل و كليه امتيازات متعلقه كه برابر س��ند رهني ش��ماره 9679-83/09/26 در 
رهن مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز يكشنبه 90/06/20 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالك بادرود از طريق مزايده از مبلغ 1/350/000/000 ريال ارزيابي ش��ده شروع و به 
باالترين قيمت پيش��نهادي از طرف خريدار فروخته مي ش��ود. ضمنًا بدهي هاي مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و مصرف در صورتي كه 
مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د و حقوق دولتي و ساير 
هزينه ه��اي متعلقه به عهده برنده مزايده مي باش��د. اين آگهي ي��ك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و در صورت تعطيل��ي روز مزايده به روز بعد 

موكول مي گردد. م الف/ 369
طويلي- رئيس ثبت بادرود
 

مزايده
5/640 اجراي احكام ش��عبه 15 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي 
در خص��وص پرونده كالس��ه 255/88ج 15 له آقاي حس��ين فضيله ب��ا وكالت خانم 
صف��ورا مهدوي نژاد ارش��لو به طرفيت 1. رس��ول 2. مجيد 3. عط��اء 4. مهين همگي 
فضيله با خواس��ته دس��تور فروش پالك ثبتي 2834 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به 
نش��اني اصفهان، خ چهارباغ پايين، مقابل ورزش��گاه تختي،  كوچه رش��تي ها، بن بست 
رش��تيها،  پالك دوم سمت راس��ت به دليل غيرقابل افراز بودن جلسه مزايده اي در روز 
چهارشنبه تاريخ 90/6/30 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا، اتاق 142 طبقه 
اول دادگس��تري ش��هيد نيكبخت جهت فروش 3 و 24 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ 
پ��الك ثبتي ش��ماره 2834 بخش 2 ثبت اصفهان به نش��اني فوق ك��ه اكنون بالتصرف 
مي باش��د، با وصف كارشناس��ي ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفي��ن واقع گرديده 
برگزار نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلس��ه مزايده به نش��اني ملك قادر به بازديد 
از آن خواهند بود تا با س��پردن 10% قيمت پايه به حساب سپرده دادگستري به شماره 
2171290210008 در جلس��ه مزايده ش��ركت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت 

برنده مزايده خواهد بود. كليه هزينه هاي اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد.
اوصاف ملك براساس نظركارشناس

پالك به صورت يك باب منزل مس��كوني با اعياني خش��ت و گل مخروبه و غيرقابل 
استفاده مي باشد و فاقد اعياني با ارزش بوده و فقط داراي انشعاب آب و برق مي باشد. 
مس��احت عرصه پس از كس��ر عقب نش��يني براي تعريض گذر حدود 400 متر بوده و 
عرض فعلي بن بس��ت ورودي پالك حدود 2/80 متر مي باش��د. پالك به صورت شش 
دانگ بوده و دو جلد سند مالكيت ارائه شده از طرف خواهان و شماره چاپي 291604 و 
212833 شماره ملك 2834 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به شماره ثبت هاي 21006 و 
4481 صفحات 263 و 133 دفاتر 143 و 35 ملكي آقاي حسين فضيله به ميزان 3 و 24 
حبه از 72 حبه مي باشد. با ملحوظ داشتن جميع جوانب و موقعيت محل و عرض گذر 
دسترسي و ابعاد و شكستگي هاي اضالع پالك، ارزش هر متر مربع با عرصه با ملحوظ 
داش��تن انشعابات 5/750/000 ريال و ارزش شش دانگ عرصه 2/300/000/000 ريال 

معادل دويست و سي ميليون تومان برآورد مي گردد. م الف/ 7484
مدير اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
5/660 نظر به اينكه خانم پروين عنايتی به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب شكايت آقای 
روح اله علمداری فرزند حس��ين از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 900784د27 
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممكن 
نگردي��ده بدينوس��يله در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 27 دادياری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خويش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف/7552
داديار شعبه 27 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5/661 نظر به اينكه آقای حميد س��عيدی به اتهام فحاش��ی، تهديد با چاقو و تخريب 
حس��ب ش��كايت خانم مهناز آنی فرزند علی از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 
900769د27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممك��ن نگرديده بدينوس��يله در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در ام��ور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/7551
داديار شعبه 27 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5/662 نظر به اينكه آقای امير ميرزائی فرزند فرج اله به اتهام خيانت در امانت حسب 
ش��كايت آقای مس��عود حقيقت دوس��ت فرزند مجتبی از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 880971د27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/7550
داديار شعبه 27 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5/663 چون آقای سيدمحمدرضا نيری و خانم سيده ليال نيری فرزندان جمال شكايتی 
عليه آقای 1- ميثم علوی پويا 2- خانم سيمين پورسامان فرزند حسين مبنی بر اخالل 
در نظم اقتصادی كش��ور از طريق ش��ركت های هرمی مطرح نم��وده كه پرونده آن به 
كالس��ه 900638ك121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز يك شنبه 90/9/13 
ساعت 11/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب 
م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوبت در يك��ی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده 

تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/7541 
مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
5/664 چ��ون آقای اس��داله ميرزائيان فرزند بديع اله ش��كايتی عليه آق��ای ابوذر تقيان 
دينال��ی مبن��ی بر اخالل در نظم اقتصادی كش��ور از طريق ش��ركت های هرمی مطرح 
نم��وده كه پرون��ده آن به كالس��ه 900636ك121 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی 
ب��رای روز ش��نبه 90/9/12 س��اعت 11/30 صب��ح تعيي��ن ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب 
ي��ك نوب��ت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
مته��م مذك��ور دعوت بعمل م��ی آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در ص��ورت ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/7545 
مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
5/665 چون آقای داود فخرالمباشری فرزند مهدی شكايتی عليه آقای ابراهيم محمدخانی 
 مبن��ی بر خيان��ت در امانت مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891635 ك 104
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/11/19 ساعت 10/30 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/7544 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
5/666 چون آقای حس��ين آذربايجانی فرزند محمدعلی شكايتی عليه آقای ايمان شاه 
س��اليی به ش��ماره شناس��نامه 3415 و كدملی 1285112581 مبنی بر اخالل در نظم 
اقتصادی از طريق فعاليت برای ش��ركت های هرمی مطرح نموده كه پرونده آن كالسه 
900637ك121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز ش��نبه 1390/9/12 ساعت 
12:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/7543 
مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
5/667 چون آقای 1- مجيد محزونيه فرزند عباس 2- عليرضا گلدوست فرزند حسين 
ش��كايتی عليه آقای 1- اميرحس��ين رحمتی فرزند رضا 2- علی اكبر سلطانيان فرزند 
رمض��ان 3- حس��ين پورمرادی فرزند عيدی 4- مهدی عس��گری فرزند عوضعلی 5- 
سيدسجاد موس��وی مبنی بر ارتشاء، اختالس، كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آن 
كالس��ه 900636ك103 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 90/8/2 ساعت 11 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/7542 
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
5/668 شماره دادنامه: 9009970353300678

شماره پرونده: 9009980365900007
شماره بايگانی شعبه: 900356

ش��اكی: آقای اميد زندی به نش��انی اصفهان چهارراه رزمندگان بنگاه اصفهان- زندی- 
روب��روی مجتم��ع زيتون متهم: آقای حميد مكارمی به نش��انی مجه��ول المكان اتهام: 
س��رقت مس��توجب تعزير گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

درخصوص ش��كايت آقای اميد زندی فرزند عليرض��ا عليه آقای حميد مكارمی )عدم 
حض��ور متهم در دادس��را با وصف ابالغ و نيز در جلس��ه دادگاه( مبنی بر مش��اركت 
در س��رقت از توجه به محتويات پرونده گزارش مأمورين و كيفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت ش��اكی 
بش��رح برگ 11 پرونده كه بيان داش��ته اس��ت به اتهام ديگر ربودن و س��رقت اتومبيل 
پراي��د از وی ش��كايت دارم كه )با ديگ��ر متهم كه در پرونده ديگری مورد رس��يدگی 
قرار گرفته اس��ت( مشاركت در سرقت داشته اند و قرائن و امارات موجود در پرونده 
و ع��دم حضور متهم با وصف ابالغ قانونی دادگاه بزه انتس��ابی وی را محرز دانس��ته 
ب��ا اس��تناد به ماده 661 از قانون مجازات اس��المی وی را به تحم��ل 91 روز حبس و 
ده ضربه ش��الق محكوم می نماي��د. رای صادره غيابی و ظ��رف ده روز پس از ابالغ 
 واقع��ی در اين دادگاه س��پس ظرف مدت بيس��ت روز پس از اب��الغ قابل تجديدنظر 

خواهد بود. م الف/7546
نجفی- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ 
5/669 شماره درخواست: 9010460351400114 

شماره پرونده: 8909980351400571 
شماره بايگانی شعبه: 890571 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم 
عليه��م آقايان هادی باقرپور و مرتضی معاذی و حس��ن صفالو كه مجهول المكان می 
باش��ند ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 1014-89 صادره از شعبه 14 حقوقی 
اصفهان در پرونده ش��ماره 8909980351400571 محكوم ب��ه پرداخت 9/455/000 
ريال در حق محكوم له بانك صادرات و نيم عش��ر دولتی ش��ده ايد ظرف ده روز از 
انتش��ار اين آگهی مهلت داريد نس��بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اين 
ص��ورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی 

اقدام خواهد نمود. م الف/7549
مدير دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
5/670 شماره دادنامه: 9009970353500734 

شماره پرونده: 8809980364900522 
شماره بايگانی شعبه: 900175 

شاكی: خانم زهرا معروفی به نشانی خ امام خمينی- كوی آزادگان- كوی شهيد لطيف 
حمودی- نرسيده به تابلوخانه اصفهان- بن بست پيمان متهم: آقای محسن معروفی به 
نشانی فعال مجهول المكان محل سكونت: خ امام خمينی- كوی آزادگان- كوی شهيد 
لطيف حمودی- نرس��يده به تابلوخانه اصفهان- بن بس��ت پيمان اتهام: ايراد ضرب و 
جرح عمدی گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم به 

شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

در اين پرونده اتهام متهم محس��ن معروفی فرزند حس��ين داير بر ايراد ضرب و جرح 
عمدی نس��بت به ش��اكيه خانم زهرا معروف��ی فرزند حياتعلی )همس��رش( توجها به 
ش��كوائيه ش��اكی و نظريه پزش��كی قانونی و اظهارات ش��اهد و تحقيقات انجام شده 
و كيفرخواس��ت ص��ادره و اينكه متهم عليرغ��م ابالغ و انتظار كافی حض��ور نيافته و 
اي��راد و دفاع��ی ننموده از نظ��ر دادگاه محرز و ثابت بوده لذا مس��تندا ب��ه مواد 367 

و 488 قان��ون مجازات اس��المی حكم ب��ه محكوميت نامبرده ب��ه پرداخت يك صدم 
دي��ه كامل به عن��وان ارش جرح داميه كتف راس��ت و پرداخ��ت 0/5 صدم ديه كامل 
بابت خراش��يدگی حارصه التيام يافته كف دس��ت راس��ت صادر و اع��الم می نمايد. 
 رای ص��ادره غياب��ی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در اين دادگاه

می باشد. م الف/7547
فدايی تهرانی- دادرس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
5/671 شماره دادنامه: 9009970354200912 

شماره پرونده: 8909980365801824 
شماره بايگانی شعبه: 900184 

شكات: 1- آقای مهدی تردست به نشانی خ زينبيه انتهای عمان سامانی ك لقمان منزل 
سيدمحمد حس��ينی 2- آقای حسين تردست به نشانی بهارستان خ ايثار جنوبی كوچه 
ش��كوفه پ312، متهمين: 1- آقای وحيد جبلی 2- آقای ايمان جبلی همگی به نشانی 
مجهول المكان 3- آقای حس��ينعلی جبلی به نشانی خ زينبيه عمان سامان ك پاك نهاد 
ب��ن ش اس��ماعيلی پ351 اتهام ها: 1- ضرب و جرح عم��دی با قداره 2- آدم ربايی 
گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخص��وص اته��ام آقايان 1- حس��ينعلی جبلی فرزن��د بحرالعطاء متول��د 1343 اهل 
اصفهان، كارگر ش��هرداری، باس��واد، بدون س��ابقه كيفری 2- ايمان جبلی، متواری 3- 
وحيد جبلی، متواری، داير بر مش��اركت در آدم ربايی و ضرب و جرح عمدی با قداره 
از حيث جنبه عمومی جرم به علت گذش��ت ش��اكی آقای حسين تردست فرزند علی 
بابا باتوجه به محتويات، قرائن و ش��واهد موج��ود در پرونده، گزارش مرجع انتظامی، 
اقرار آقای حس��ينعلی جبلی به اين موضوع، شهادت شهود حكايت از وقوع آدم ربايی 
نس��بت به پسر آقای حسين تردست و ضرب و جرح عمدی نسبت به حسين تردست 
دارد، گواه��ی پزش��كی قانونی مبنی بر اي��راد ضرب و جرح و عدم دف��اع مؤثر متهم 
رديف اول و متواری بودن متهمين رديف دوم و س��وم، دادگاه انتس��اب بزه آدم ربايی 
و ايراد ضرب و جرح عمدی به هر س��ه نفر متهم را محرز و مس��لم دانس��ته و هريك 
از متهمين را از حيث بزه آدم ربايی توس��ط وس��يله نقليه به اس��تناد م��اده 621 قانون 
مجازات اسالمی به 15 سال حبس و از حيث بزه ايراد ضرب و جرح عمدی از حيث 
جنبه عمومی به اس��تناد ماده 614 قانون مجازات اس��المی و بند 2 ماده 3 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت به 1 سال حبس محكوم می نمايد. اين رأی نسبت به متهم 
رديف اول حضوری و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه های 
تجديدنظر اس��تان اصفهان می باش��د و نسبت به متهمين رديف دوم و سوم غيابی و به 
اس��تناد ماده 217 قانون آئين دادرس��ی كيفری ظرف ده روز قابل اعتراض در اين شعبه 
و پس از مهلت مذكور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

اصفهان می باشد. م الف/7548
وطن خواهان اصفهانی- رئيس شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
5/672 ش��ماره: 21121/ج س��ند مالكيت پانصد س��هم مشاع از س��يصد و سی و پنج 
هزار س��هم مشاع از ششدانگ پالك ثبتی ش��ماره 5 فرعی از 2182 اصلی مفروز شده 
از پالك ش��ماره 3 فرعی از اصلی مذكور واق��ع در بخش 6 اصفهان ذيل ثبت 29451 
در صفحه 68 دفتر امالك جلد 94 به نام خانم مهناز كاظمی فرزند قاسم تحت شماره 
چاپی مسلس��ل 462520 ثبت و صادر و تس��ليم گرديده است، س��پس نامبرده با ارائه 
درخواس��ت كتبی به شماره وارده 20539- 1390/5/20 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی كه امضاء ش��هود آن ذيل ش��ماره 4932 مورخ 1390/5/17 به گواهی دفترخانه 
127 اصفهان رس��يده است مدعی است كه س��ند مالكيت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده اس��ت و درخواست صدور س��ند مالكيت المثنی ملك فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می ش��ود چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهی ظرف م��دت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخ��ذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند مالكيت به ارائه كننده س��ند مس��ترد 
گردد بديهی اس��ت اگ��ر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��يد يا در ص��ورت اعتراض 
 اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد.
مرادی- رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
 

انحالل
5/673 ش��ماره: 10191/ث- 1390/5/22 آگهی انحالل موسسه گلديس فيلم اسپادانا 
ثبت شده بشماره 1326 و شناسه ملی 10260180041 برابر صورتجلسه مجمع عمومی 
ف��وق العاده مورخ 1390/4/20 موسس��ه فوق منحل اعالم گردي��د و آقای حميدرضا 
نثاريون به كدملی 1290218730 و كدپس��تی 8174934893 بسمت مدير تصفيه برای 
مدت دو س��ال انتخ��اب گرديد و محلی تصفي��ه در اصفهان- خياب��ان مطهری- هتل 
آس��مان- طبقه اول- كدپس��تی 8174934893 می باش��د؛ امضای ذيل ثبت در تاريخ 

1390/5/22 تكميل گرديد. م الف/ 7525/1
آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاری اصفهان
 

تأسيس
5/674 ش��ماره: 2101/ث90/103 آگهی تأسيس ش��ركت الوير صنايع پارسيان سهامی 
خ��اص ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1390/5/23 تحت ش��ماره 44971 و شناس��ه ملی 
10260629272 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/5/23 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عمومی 
در روزنامه های رس��می و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: 
انجام، اجرا، نظارت، نقش��ه كشی و نقشه برداری كليه پروژه های ساختمانی، عمرانی، 
صنعتی و فنی تاسيس��ات- تعمير نگهداری نصب و راه اندازی و طراحی انواع سيستم 
های تهويه مطبوع و حرارت مركزی، چيلر، هواس��از، استراكچر، انواع مخازن سياالت، 
اجرا و خدمات سيس��تم های انتقال آب و فاضالب تصفيه خانه های آب و فاضالب، 
رنگ و سند پالست، نسوزكاری، راهسازی، برق ساختمان، خريد و فروش آهن آالت 
و فل��زات، توليد توزي��ع و خريد و فروش و ص��ادرات و واردات كليه كاالهای مجاز 
بازرگان��ی- تحصيل وام و اعتبارات بانك های داخل��ی و خارجی صرفا جهت تحقق 
موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعطای نمايندگی از داخل و خارج از كش��ور 
و هرآنچ��ه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان شاهين 
ش��هر- بلوار خيام- پالك33، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 1/000/000 
ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 738 مورخ 1390/5/15 نزد بانك ملی 
شعبه ش��اهين شهر پرداخت گرديده است. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای سيد 
مرتضی احمدی به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- خانم زهرا بيگم موسوی به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای س��يد ميثم احمدی به س��مت عضو هيئت مديره 
4-5- آقای س��يد ميثم احمدی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امضای مديرعامل و با 
مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت 
مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهره فتحی مرغملكی به 
عن��وان بازرس اصلی 2-8- آقای بهنام جمالی نصيرآبادی به عنوان بازرس علی البدل. 

م الف/ 7525/2
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغييرات
5/675 ش��ماره: 1117/ت90/103 آگه��ی تغييرات ش��ركت فنی و مهندس��ی نوژان ره 
افروز س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 41645 و شناس��ه ملی 10260593783 به استناد 
صورتجلس��ه هيئ��ت مديره مورخ 1390/5/18 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- س��مت 
اعضای هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: خانم مهس��ا محمدرضايی به س��مت 
رئيس هيئت مديره و آقای محس��ن عرفان به س��مت نايب رئيس هيئت مديره و آقای 
محمدحسين شهسواری به سمت عضو هيئت مديره و آقای محمدحسين شهسواری به 
س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره هريك به تنهايی با مهر ش��ركت معتبر است. در تاريخ 1390/5/23 
ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضا قرار گرفت. 

م الف/ 7525/3
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسيس
5/676 ش��ماره: 2086/ث90/103 آگهی تأسيس ش��ركت كشت و صنعت سپهر گستر 
طالئی خرم س��هامی خاص ش��ركت فوق در تاريخ 1390/5/23 تحت شماره 44959 
و شناس��ه ملی 10260629180 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/5/23 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��ركت: انجام كليه فعاليت های كش��اورزی از قبيل كاشت- داشت و برداشت و تهيه 
س��موم و كودهای كش��اورزی- انجام كليه فعاليت های بازرگان��ی از قبيل صادرات و 
واردات- خري��د و فروش- توليد و تهيه و توزيع كلي��ه كاالهای مجاز بازرگانی- اخذ 
تس��هيالت از بانك های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��ركت- انجام 
كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور- شركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصی و دولتی مشاركت و سرمايه گذاری در شركت های دولتی و خصوصی- اخذ 
و اعط��ای نمايندگی از ش��ركت های دولتی و خصوصی- انج��ام امور خدماتی از قبيل 
طراحی- نظارت و اجرا در زمينه امور ساختمانی- راه سازی- طراحی و اجرای فضای 
س��بز و خدمات مربوط به درخت كاری و طرح های فضای سبز- جدول بندی- آذين 
بن��دی ميادين و خيابان ها- تهي��ه و طبخ و توزيع غذا و هرگونه اموری كه به نحوی با 
موضوع شركت مرتبط می باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- 
مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان براان جنوبی- روستای زغمار- 
پالك1- تلفن 03118232264، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 
ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 1445 مورخ 1390/5/13 نزد بانك ملی 
ش��عبه فلكه فيض اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای محمدرضا همتعلی كيخا به سمت 
رئيس هيئت مديره 2-5- آقای مجيد همتعلی كيخا به س��مت نايب رئيس هيئت مديره 
3-5- آقای جمش��يد همتعلی كيخا به س��مت عضو هيئت مديره 4-5- آقای جمش��يد 
همتعلی كيخا به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات كش��ور با امضای مديرعامل و يكی از اعضای 
هيئت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری 
مصوبات هيئت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای اصغر ايگدر 
باص��ری به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم كبری ايگدر باصری به عنوان بازرس علی 

البدل. م الف: 7525/4
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
5/677 پرونده كالس��ه: 32293-2/879 بدينوس��يله آقای بابك برهانی به نشانی اصفهان 
خيابان رباط اول سمت راست خيابان باهنر كوچه شقايق طبقه همكف بدهكار پرونده كه 
برابر گزارش مامور مربوطه نش��انی فوق مورد شناسايی واقع نگرديده ابالغ می گردد كه 
برابر سند رهنی شماره 42450- 88/12/27 و 42452- 88/12/27 تنظيمی در دفترخانه 
ش��ماره 113 اصفهان، بستانكار بانك سپه شعبه ميدان انقالب مبادرت به صدور اجرائيه 
كالس��ه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ 915120364 ريال بابت اصل طلب و خس��ارت 
تاخي��ر تا تاريخ 90/1/31 مبل��غ 69986081 ريال جمعا به مبل��غ 985106445 ريال به 
انضمام مبلغ 601722 ريال به بدهی مذكور اضافه می شود بدهكار مي باشيد كه خسارت 
تاخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
جهت اطالع شما درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب می 
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف 
ماده 34 مكرر آن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضای بستانكار پس 
از ارزياب��ی تمامی مورد وثيقه و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت 
ارزياب��ی و با برگزاری مزايده نس��بت به وصول مطالبات مرته��ن و حقوق دولتی اقدام 

خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد. م الف/7519
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/685 در خصوص پرونده كالسه 90-331 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر 
مطالبه به طرفيت رامين عضدي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه 
مورخ 90/7/3 ساعت 4 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 24 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده
5/693 دايره اجراي احكام مدني دادگس��تري خميني ش��هر در پرونده كالسه )890355 
اجرا( له آقاي مهدي حيدري با وكالت آقاي محمد حاج باقري عليه آقاي امير مختاري 
به خواسته مطالبه مبلغ 1/062/231/000 ريال در نظر دارد مقدار 50 سهم از 1200 سهم 
ش��ركت درسا طيور س��پاهان را كه كارشناس رسمي دادگستري ارزش هر سهم شركت 
را معادل 11/800/000 ريال ارزيابي نموده از طريق مزايده به فروش رس��اند. لذا جلسه 
مزايده روز س��ه ش��نبه مورخ 90/6/15 س��اعت 10 صبح در محل اجراي احكام مدني 
برگزار مي گردد و طالبين مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به نشاني: قهدريجان منطقه 
صنعتي شركت درسا طيور يا به آدرس دفتر خميني شهر خ حافظ جنب مدرسه بصيرت 
مراجعه و از ش��ركت بازديد نمايند. خريدار كسي اس��ت كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد. خريدار مي بايس��تي 10 درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف 
يكماه از تاريخ مزايده به حس��اب سپرده دادگستري واريز نمايد در غير اينصورت %10 

اوليه پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/ 11369
سوراني- مدير و دادورز اجراي احكام مدني دادگستري خميني شهر
 

احضار
5/694 چ��ون آقاي محمدعلي پيماني و غيره ش��كايتي عليه آقايان 1- مصطفي داوري 
2- محمدعلي داوري مبني بر اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق شركت هاي هرمي 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900643 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز ش��نبه 90/9/12 س��اعت 8:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
بعم��ل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7586
مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ثانیه ای تأمل:
کسی که یتیمی را سرپرستی کند تا آنجا که یتیم بی نیاز شود، خداوند بهشت را برای او واجب می کند. کافی، شیخ کلینی، ج 7، ص 51، ح 7

 شما هم مي توانید جهیزیه یك نوعروس ،یا هزینه یك بیمار نیازمند یتیم ویا حمایت یك خانواده را به عهده بگیرید. 
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره(



14Tuesday 23 August 2011    سه شنبه 1 شهریور1390/ 22 رمضان 1432/ شماره 596              

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی جوان و خانواده

هميشه يك برداشت نادرست درون جامعه و ميان 
تك تك اعضای آن وجود داشته است كه برخی از 
ما فرهنگ داريم و برخی ديگر خير. آنها كه به ظاهر 
فرهنگ دارند را می توان از شيوه زيست آگاهانه، 
)خواه  كشند  می  دوش  بر  كه  تحصيلی  مدارك 
سراسری باشد يا آزاد يا اصاًل از نوع فرنگی آن(، 
 تعداد بيشتر وعده هايی كه فست فود می خورند،
لباس آنچنانی بر تن می كنند و البته از همه اينها 
نوستالژی  و  ها  كوشند گذشته  می  مدام  تر،  مهم 
های خود را به فراموشی بسپارند و... به حساب 
آورد و از ديد آنها بيچاره آن كه فرهنگ ندارد و 
زندگی  سنتی  اش  همه  چراكه  است  فرهنگ  بی 

می كند. 
سيكل يا بيشتر ديپلم دارد و اگر هم به دانشگاه رفته 
است، حتماً اشتباهی صورت گرفته يا اصاًل تقدير 
الهی بوده است! به جای غذای بيرون همين غذاهای 
 خيل��ی قديمی خودمان را می خ��ورد، لباس های
خودمانی بر تن می كند و اما به گذش��ته و آنچه از 
آن به ارث برده احترام می گذارد و س��عی می كند 
ت��ا آنجا كه می تواند باوره��ا و ارزش های ديروز 
را كه امروز ش��ايد به هر دليل��ی ديگر رونق خود 
 را از دس��ت داده اند و به گوشه ای رانده شده اند،
پ��اس بدارد. بل��ه جامعه ای كه م��ا در آن زندگی 
می كنيم مانند ه��ر جامعه ديگری از گروهی افراد 
تش��كيل شده اس��ت كه از ديرباز با هم و در كنار 
يكديگر در اين س��رزمين به س��ر برده اند و برای 
خود فرهنگی ساخته اند كه از نسلی به نسل ديگر 

منتقل شده است. 
اين فرهنگ همه آنچه ما زبان، ارزش، باور، سنت، 
آداب و رسوم، عقايد و... می دانيم را دربر می گيرد 
 و روی هم رفته ساختار فرهنگی را تشكيل می دهد
ك��ه خود ب��ه دليل تنوع تاريخ��ی، قومی و مذهبی 
دارای خرده فرهنگ های متعدد و متنوعی اس��ت، 
اما محتوای اين س��اختار فرهنگ��ی هيچ گاه ثابت 
نيست و با اينكه افراد عموماً می كوشند تا سنت ها،

 

ارزش ها و رس��وم كهن را حفظ كنند، باز در يك 
دوره زمان��ی دگرگونی ه��ای متفاوتی صورت می 
گيرد ك��ه اگرچه توج��ه به ارزش و عقايد نس��ل 
پيش��ين را ب��ه كلی از بين نمی برد، اما با گذش��ت 
زم��ان و دگرگونی در تكنول��وژی، مجموعه ای از 
باوره��ا و ارزش ه��ای تازه ای برای نس��ل جديد 
پديدار می ش��ود كه خود به خود ارزش های نسل 
پيش كمرنگ تر ش��ده و اهميت س��ابق خود را از 
دس��ت می دهند و نس��ل جديد و ج��وان اگر هم 
بخواهد ارزش های پيش��ين را همچنان حفظ كند 
و زنده نگه دارد، آنها را بر اس��اس كليت فرهنگی 
امروز خوي��ش تعريف می كن��د و تمامی عناصر 
فرهنگی از قبيل عادات، س��نت ها، آداب و رسوم 
و عقايد نسل گذش��ته را بر اساس روايت خويش 
بازخوان��ی می كند؛ در نتيجه تفاوت های فرهنگی 
 ميان نس��لی )نس��ل گذشته با نس��ل امروز( شكل

می گيرد. 
 گسترش ارتباطات، شكل گيری رسانه های جمعی 
با كاركردهای متن��وع و همچنين تأثيرپذيری مدام 
فرهنگ از مس��ائل تجاری، اقتصادی و مناس��بات 
سياس��ی به مراتب تفاوت فرهنگی ميان نس��لی را 
بيش��تر می كند. در اين ش��رايط نهاد قدرت برای 
حفظ س��ازمان فرهنگی كه در آن افراد و گروه ها 
بتوانند در چارچوبی مشخص با يكديگر به گونه ای 
مؤثر و كارآمد كنش متقابلی داشته باشند، الگوهای 
فرهنگی خاصی را در عرصه های مختلف و خاصه 
در ميان جوانان ترويج می كند، به اميد اينكه بتواند 
نقاط و عناصر مش��تركی كه نسل ها را با يكديگر 

پيون��د می دهد زنده و همواره پويا نگه دارد. برای 
مثال برای نس��ل جوان نوعی پوشش ارائه و تبليغ 
می كند كه با نوع پوش��ش نسل های گذشته دارای 

وجوه مشترك باشد. 
 تروي��ج اين الگوهای فرهنگی خاص می تواند در 
كوتاه مدت مورد توجه و از سوی افراد مورد استقبال 
قرار گيرد، اما با گذش��ت زم��ان و در بلندمدت با 
زايش الگوهای فرهنگی از سوی افراد و گروه های 
متفاوت درون جامعه و نفوذ الگوهای فرهنگی ديگر 
به صورت گوناگون از خارج از مرزها، س��بب می 
شود الگوهای فرهنگی ترويج يافته و به تدريج از 
 سوی افراد ناديده انگاشته شود. الگوی فرهنگی ای
كه امروز در ميان نس��ل جوان شكل گرفته است به 
دليل فاصله گرفتن از خاس��تگاه درونی خويش و 
كمرنگ تر شدن پيشينه مستحكم آن، مدام در حال 
تغييرات سريع و گسترده است؛ تغييراتی كه موجب 
 برخورد ب��ا ارزش ها و عناص��ر فرهنگی تازه ای
می ش��ود كه می تواند الگوهای رفتاری متنوعی را 

برای نسل جوان تعريف كند. 
در مجم��وع می توان گف��ت الگوی فرهنگی كه به 
احساس��ات، انديشه و عمل جوانان در بستر زمانی 
حال س��مت و س��و می دهد، از س��ويی هم ريشه 
در انديش��ه تاريخی و فرهنگ كهن ايران دارد و از 
سوی ديگر از دگرگونی های مدام فرهنگ معاصر 

در عرصه جهانی تأثير می پذيرد.
اين تأثيرپذيری به ويژه سبب می شود جوانان دائمًا 
نوع جديدی از زيست خصوصی و حتی اجتماعی 

را تجربه كنند. 
 اي��ن تكثر و تنوع ش��ديد در الگوی فرهنگی، اين 
امكان را می دهد كه در مطالعات فرهنگی و جامعه 
شناختی، جوان ايرانی به گونه ای تعريف شود كه 
دارای صفات و ويژگی های متفاوتی است كه دائمًا 
در حال تغيير و دگرگونی اس��ت، به طوری كه گاه 
الگوهای متناقضی را نيز يكی پس از ديگری تجربه 
 می كند، در يك دوره زمانی جامه تجدد بر تن می كند،
در اين دوره ژست روشنفكری به خود می گيرد و 
 از نردبان علم مدرن چشم بسته و سريع باال می رود،
از اصالح صحبت می كند و پيشه مصلح اجتماعی 
را برم��ی گزين��د و گهگاهی در گوش��ه و كنار از 
 سكوالريس��م و ان��واع ديگر ايس��م ه��ا صحبت

می كند. 

اصاًل گاهی عاش��ق می ش��ود و از ليلی و مجنون 
نظامی به رومئو و ژوليت شكس��پير می رس��د، در 
دوره ای در مس��ير س��نت گام برمی دارد، در برابر 
س��نت شكنان يك تنه می ايس��تد، به مذهب، آری 
جانانه می گويد، از ايمان راستين و واقعی صحبت 
می كند و از برخی سس��ت ايمانان نسل خويش به 
شدت گله و شكايت می كند، تكاليف شرعی را تا 
آنجا ك��ه بتواند به جا می آورد، روزه هم می گيرد 
و در روزهای عزاداری جامه سياه بر تن می كند و 
وارد ميدان عزاداری می ش��ود و به سبك و سياق 
خ��ود عمل می كند و با خدای خويش به گونه ای 
امروزی تر راز و نياز می كند و... . جوان ايرانی اين 

همه هست و اين همه نيست. 

 نس��ل امروز ش��ايد در مقايسه با نس��ل پيشين با 
مس��ائل پيچيده تری روبه روست؛ مسائلی كه هر 
يك م��ی تواند به زندگی او جه��ت خاصی دهد. 
جوان امروز در مسير زندگی خود مدام با حوادث 
و مشكالت گوناگون كلنجار می رود و برای گذر 
از آنها نيم نگاهی به تجربه و اندوخته گذشتگان و 
پيشينه تاريخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خويش 
دارد، اما بيش��تر از آن برای حل مس��ائل به اكنون 

خود نظر دارد. 
دائم در حال حركت و پيشروی است، از مرز نُرم ها

 

 و هنجاره��ا يك��ی پ��س از ديگری گ��ذر می كند
اما ساختارش��كن نيست، به هدف خود ايمان دارد 
اما به همان اندازه به ايمان خود نيز شك می ورزد، 
م��ی خواهد در صحنه حضور داش��ته باش��د و در 
كارها مش��اركت كند، اما گاهی ب��ه اقتضای زمان 
گوشه نشينی و عزلت را نيز می پسندد، در تعريف 
هويت خويش كم و بيش به مش��كل برمی خورد، 
به درس��تی آنچه می گويد و عمل می كند مطمئن 
نيس��ت، اما باز لحظه ای منفعل نمی ماند، در برابر 
تهاجم ها می ايس��تد و از داش��ته های خود دفاع 
می كند و برای بهتر ش��دن آنچه هست و آنچه در 
روياهای خود م��ی پروراند، كوچك ترين درنگی 
نمی كند، از واپس گرايی می ترسد و از درجا زدن 
 بيهوده می پرهيزد، در مسير تحصيل قدم برمی دارد
و ب��ا تجرب��ه هايی كه در اين راه كس��ب می كند، 
نس��بت به خودسازی خود فعال تر و برای رسيدن 

به آرمان هايش آگاهانه تر عمل می كند.

والک کوهی 
والك كوهی نوعی س��بزی وحش��ی و خودرو اس��ت كه در رشته 
ك��وه الب��رز و فقط در فصل بهار می رويد. سرش��ار از كلس��يم و 
ان��واع ويتامين ه��ای نافع بدن اس��ت. والك يك��ی از گونه های 
 س��ير و ب��ه اصط��الح نوع��ی س��يركوهی اس��ت. ن��ام علمی آن
 allium ursinum l است. با نام های پياز خرسی، سير جنگلی، 
س��ير خرس نيز از آن ياد می شود. والك بسيار ماليم تر و شيرين 
تر از س��ير معمولی اس��ت و بيش��تر مصرف دارويی دارد. بوی آن 
شبيه پياز است. قسمت مورد استفاده والك، گياه جوان و به ندرت 
از گياه خش��ك شده يا عصاره آن اس��ت. تركيبات شيميايی والك 
حاوی تركيباتی مانند اس��انس فرار كه ح��اوی تركيبات گوگردی 
اس��ت، می باش��د. والك را در فصل بهار می چينند و برای فصول 
ديگر به دو روش فريز كردن و يا خشك كردن نگهداری می كنند. 
در صورتی كه بخواهيد س��بزی والك را خشك كنيد، حتمًا بايد به 

روش خشك كردن در سايه عمل كنيد.
خواص دارویی: والك در موارد تصلب ش��رايين، اس��هال، اتساع 
روده ای، آنفلوانزا، برونش��يت، بيماری اسهال خونی از نوع آميبی 
و س��ياه س��رفه به كار می رود. خوردن آن، تنفس را آسان و تنگی 
نف��س را درمان می كند. مداومت در خوردن والك س��بب ريزش 
موی سفيد و درآمدن موی سياه به جای آن می شود. اين خاصيت 
به علت داشتن فلز منگنز است كه در آن زياد بوده و عامل سياهی 
موی بدن انسان اس��ت. والك با انبساط ماليم عروق خونی سبب 
كاهش فش��ار خون می ش��ود. سرش��ار از ويتامين c بوده و دارای 
لعاب و صمغ زياد می باش��د. والك برای تصفيه خون بسيار مفيد 
است و در ناراحتی های هاضمه كمك می كند و خواص پياز آن تا 
حدود زيادی شبيه سير است. مصرف گياه والك باعث كاهش قند 
و پيش��گيری از افزايش فشار خون در مبتاليان به ديابت می شود.  
س��ير كوهی برای كس��انی كه تنگی عروق دارند و همچنين برای 
س��رگيجه بسيار مفيد است. اين گياه ضد عفونی كننده قوی است، 

به هضم غذا كمك می كند و ضد كرم معده و كرم كدو است. 

 اثر خوبی بر روی اعصاب دارد و از آن برای درمان نسيان، تقويت 
اعص��اب و اش��خاص فلج اس��تفاده می كنند. تس��كين دهنده درد 
 روماتيسم، سياتيك و نقرس می باشد. رنگ چهره را نيكو می سازد.
پادزهر سموم حيوانی و غذايی هست. به علت داشتن امالح زياد، 
خون را قليايی كرده و اسيدی بودن آن را از بين می برد. ميوه والك 
بسيار خنك و ضد رطوبت بدن است و راه ورود ميكروب ها را به 
عروق می بندد، از خونريزی و فساد خون جلوگيری كرده و رقت 

خون را درمان می كند. ملين و اشتهاآور است.

گلخند
جوان ایرانی؛ تناقض یا واقعیت

با تش��ويق كودك، به او می آموزيد كه 
بيش��تر اوقات، خود را در باالترين حد 
شاد زيستن قرار دهد. در اين قسمت ده 

راز پرورش كودكی شاد ارائه می شود.
1. به کودکتان عشق بورزید

اولي��ن راز پ��رورش كودك��ی ش��اد، 
تمجيد از اوست. وقتی كودكان بزرگ 
می شوند، دانستن اينكه عاليق، عقايد، 
خصوصيات و استعدادهايشان باارزش 
تلقی می شود، پايه گذار شادی سال های 
بع��دی زندگيش��ان خواهد ب��ود. البته 
پذيرش كودك به معنای چشم پوش��ی 
هميش��گی از خطاهايش نيس��ت. ياد 
بگيريد كه عملكرد كودك را نقد كنيد نه 
شخصيت او را. همچنين آنچه را كه از 
كودك می خواهيد به او بگوييد نه آنچه 

را كه نمی خواهيد.
 2.افكار مثبت القا کنید

وقتی كودك شما بداند كه به او اطمينان 
داري��د و ب��اورش كرده ايد، احس��اس 
می كند كه دس��ت يافت��ن به همه  چيز 
برايش امكان پذير اس��ت. افكار كودك 
نسبت به خود بيشترين اهميت را دارد، 
بنابراي��ن والدين بايد اف��كار مثبت به 

كودك خود القا كنند.
 3. مقررات منصفانه وضع کنید

كودكان كم  سن  و سال با احساس امنيت 
شاد می شوند. فرض كنيد كه در باالی 
آبشار مرتفعی ايستاده ايد، در صورتی از 

ايس��تادن در آنجا لذت خواهيد برد كه 
حفاظی در برابرتان باش��د، در غير اين 
صورت، دچار اضطراب خواهيد شد. 
كودكان هم اينگونه  هس��تند. وقتی كه 
چارچوب محكمی برای رفتارهايشان 
وجود داش��ته باش��د، آنها پيش��رفت 

می كنند.
4. ابعاد مثبت را برجسته کنید

به كودك خود بفهمانيد كه هيچ مشكلی 
وجود ندارد كه به اتفاق هم نتوانيد آن 
را حل كنيد. همچنين به او بياموزيد كه 
خوش بين باشد. اگر اتفاق بدی افتاد، با 
صدای بلند فكر كنيد و بگذاريد او افكار 
شما را بشنود: »وای، نه... باورم نمی شود 
كه اين اتفاق افتاده، اما درستش می كنم، 

چيز مهمی نيست.«
5. حلقه شادی کودکتان را کامل 

کنید
ب��ه كودكتان كم��ك كني��د ارتباطات 
دوس��تانه اش را حفظ كند و گسترش 
دهد. داش��تن ارتباطات قوی و مهارت 
برق��راری آن، از ش��روط اصلی ش��اد 

زيستن در آينده است.
6. ک��ودکان را به تحرك بیش��تر 

وادارید
كودكان امروز سنگين وزن تر هستند و 
اين برای س��المت و شادابی آنها مضر 
اس��ت. كودكان چ��اق در مقايس��ه با 
س��اير كودكان، اعتماد به  نفس كمتری 

دارند و افس��رده تر هستند. اگر كودكان 
سرگرمی های پرتحرك خارج از خانه را 
جانشين فعاليت های كم تحرك خانگی 
كنند و به جای غذاهای آماده ای كه فاقد 
ارزش غذايی اس��ت غذاهای س��الم و 
طبيعی بخورند، از فوايد ش��اد زيستن 
بهره خواهند برد. بازی با ساير كودكان، 
ق��درت خالقيت كودكت��ان را تقويت 
می كند و مهارت های اجتماعی را به او 

می آموزد.
7. ش��ادی را در جعبه یادگاری ها 

ذخیره کنید
كودكت��ان،  عالق��ه  م��ورد  اش��يای 
عكس ها، كارت پس��تال ها، يادگاری ها، 
كاردس��تی هايی را كه يادآور خاطرات 
شاد برای كودك هستند، داخل جعبه ای 
قرار دهيد. هرگاه كودكتان بيمار است يا 
غمگين و به لبخندی ساده نياز دارد، آنها 
را از جعبه بيرون آوريد و به او نش��ان 

دهيد.
8. لحظ��ات جادوی��ی ارتب��اط را 

بیابید
اخيراً از 5 تا 17 ساله ها پرسيده شد كه 
خواهان چه چيزی هس��تند كه با پول 
نمی شود خريد. همه آنها در پاسخ گفته 
بودند كه والدين و توجه آنها. كودكان 
ما می خواهن��د كه به آنه��ا فكر كنيم. 
برنامه هايی ترتيب دهيد كه همه اعضای 
خانواده بتوانند در آن ش��ركت كنند و 

لذت ببرند )كوهنوردی، پياده روی...(. 
ك��ودكان را در فعاليت های روزمره تان 
مانند انجام دادن كارهای خانه، خريد و 

آبياری باغچه شريك كنيد.
9. ژن تالش دوباره را به کودك 

خود منتقل کنید
س��عی نكنيد كودك خ��ود را از همه 
ناراحتی ه��ا دور نگه داريد. به او كمك 
كني��د بيام��وزد چگونه با آنه��ا مواجه 
شود. اگر شكست درسی يا غيردرسی 
او را ناامي��د كرده، كمك كنيد تا هرچه 
سريع تر به وضعيت عادی خود برگردد. 
تشويقش كنيد تا احساسات خود را در 
قالب نوشته يا نقاش��ی بيان كند. شما 
الگوی كودكتان هستيد. مطمئن شويد 
كه الگوی مناس��بی در مقابل او است. 
روحيه خود را در هيچ شرايطی نبازيد.

10. در او شگفتی ایجاد کنید
هنگامی كه كودك با چيزی بزرگ تر از 
خودش مواجه می شود، خواه پديده ای 
فيزيكی باش��د ي��ا معنوی، احس��اس 
رضايت خاطر می كند. با كودكان درباره 
عقايد خود، خداوند و مقدسات دينی 
صحبت كنيد. الزم نيس��ت كه او همه 
جزئي��ات را درك كند. با او در جنگل 
قدم بزنيد، به ستارگان خيره شويد، به 
تماشای يك كرم كوچك در گل والی 
بنشينيد. احس��اس مراقبت و توجه در 

كودكان را پرورش دهيد.

10 راز ویژه در تربیت فرزند

تماس پوستی نوزادان نارس با مادر 
موجب تنفس راحت و عمیق نوزاد می شود

يك ف��وق تخص��ص ن��وزادان گفت: 
هورمون عشق كه در اثر تماس پوستی 
مادر و نوزاد در هنگام ش��يردهی ايجاد 
می ش��ود، برای هميش��ه از كج خلقی، 
تندخو ش��دن نوزاد و بي��ش فعالی او 

جلوگيری می كند. 
دكتر اله��ه امينی در گفتگو با ايس��نا با 
تأكيد بر اهميت تماس پوستی نوزاد با 
مادر در هنگام شيردهی، گفت: معموالً 
در دقاي��ق اول تولد و زمانی كه عالئم 
حيات��ی نوزاد پايدار می ش��ود، نوزاد را 
بين دو س��ينه م��ادر ق��رار می دهند كه 
 به اين ام��ر مراقب��ت كانگورويی گفته

می شود.
اين روش تأثير بسيار زيادی در سالمتی 
جسمی و روحی نوزاد دارد. وی ادامه 

داد: در تماس های پوستی مادر و نوزاد 
پ��س از تولد، باكتری های س��المی كه 
روی پوست مادر وجود دارد روی بدن 
ن��وزاد نيز وارد می ش��ود و به دليل اين 
كه قباًل مادر آنتی ب��ادی اين باكتری ها 
را به نوزاد داده است، از جانشين شدن 
باكتری هايی كه به ايجاد جوش چركی 
و عفونت  در بدن نوزاد منجر می شود، 

جلوگيری می كند. 
وی ب��ا بي��ان اينك��ه ه��ر چ��ه تماس 
پوس��تی مادر و نوزاد بيش��تر می شود، 
آرام��ش كودك ني��ز افزاي��ش می يابد، 
گفت: تماس پوس��تی نوزادان نارس با 
م��ادر موجب تنفس راح��ت، عميق و 
جلوگيری از آپنه يا قطع تنفس در اين 

كودكان می شود.

نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پیشبند

روش تهیه حلوای مخصوص
ماه رمضان 

مواد الزم
500 گرم آرد سفید: 

روغن یا کره: 350 گرم
500 گرم پودر قند: 

پودر زنجبیل: 2 قاشق سوپ خوری سرخالی
خالل بادام: 100 گرم

پودر قند، پودر کاکائو و پودر پسته:  برای تزئین
طرز تهیه: 

در تابه ای آرد را روی حرارت ماليم بدون كره تفت می دهيم تا زمانی كه 
كرم رنگ شود. آرد تفت داده شده را الك می كنيم تا بدون گلوله باشد. تابه 
 را دوباره روی حرارت ماليم گذاشته ، كره يا روغن را به آن اضافه می كنيم
و مرتب هم می زنيم. هل، زنجبيل و خالل بادام را به مخلوط آرد و كره 
 م��ی افزاييم و كمی تفت می دهيم. در نهايت پودر قند را الك می كنيم
تا كاماَل نرم شود، سپس به مواد اضافه می كنيم.ظرف محتوی حلوا را از 
روی ح��رارت بر می داريم و مواد را مرتب هم می زنيم تا خوب با هم 
مخلوط شوند. از حلوا درون ظرف مناسبی كه چرب كرده ايم می ريزيم، 
با پشت قاشق آن را صاف می كنيم و ظرف را تكان می دهيم تا همه مواد 
به طور يكنواخت پخش شود. اجازه می دهيم حلوا در دمای اتاق خنك 
شود. بعد از سرد شدن ،روی حلوا را با كارد و خط كش به شكل چهار 

گوش يا لوزی برش می دهيم.
روش برش زدن و چیدن حلوا :

 كارد كوچكی را به طور افقی زير رديف دوم انداخته و بكشيد تا برش های
حلوا از سينی جدا شود . 

بعد برش ها را در سينی ديگری ،كنار هم بچينيد. دو تكه كاغذ به طول 
سينی ببريد ، يك تكه آن را روی نيمی از حلوابگذاريد. روی نيمه ديگری 
از حلوا كه با كاغذ پوش��يده نشده است را با چايی صاف كن خاكه قند 

بريزيد و بعد با كاغذ روی آن را 
بپوشانيد . نيمی از حلوا را با كاغذ 
پوشانده بوديد با چايی صاف كن 
پودر كاكائو بپاش��يد . اين عمل 
را آنق��در تك��رار كني��د تا همه 
قس��مت های حلوا با پودر قند 
و پودر كاكائو تزئين شود . كمی 
پودر پس��ته روی حلوا بريزيد و 
س��فره افطار خود را با اين دسر 

خوشمزه تزئين كنيد.

ابتالی مادران به سرخجه سالمت جنین را 
تهدید می كند

حدود 3 درصد كودكان 
ضریب هوشی كمتر از 70 دارند

سونوگرافی معمولی
ضرری برای مادر و جنین ندارد

به��رام اجلی، متخصص اطف��ال با بيان 
اين كه ابتالی مادر به بيماری ويروسی 
س��رخجه، س��المت جني��ن را تهديد 
می كند، گفت: اين تهديد س��ه ماه بعد 
 از تزريق واكس��ن س��رخجه نيز وجود

دارد.
وی در گفتگ��و با ايس��نا، با اش��اره به 
اين كه از طري��ق آزمايش، ابتال يا عدم  
ابت��الی مادر ب��ه بيماری س��رخجه در 
دوران كودكی مشخص می شود، افزود: 
چنانچه س��المت جنين به علت ابتالی 
م��ادر باردار به بيماری س��رخجه دچار 
مشكل شده باشد و از طرفی جنين نيز 
زير 16 هفته باش��د، امكان سقط وجود 

دارد.
اين پزشك متخصص، تب و توده های 
درشت زير پوستی در ناحيه پشت گردن 
و گوش را از عالئم ش��ايع اين بيماری 
برش��مرد و اظه��ار كرد: اي��ن بيماری 
اصطالحًا به »سرخك سه  روزه« شهرت 
دارد و از طريق ترشحات تنفسی منتقل 
می ش��ود. اجلی، تب، س��رفه خش��ك، 

آب ري��زش بينی و ضايع��ات ريز قرمز 
رنگ را از عالئم بيماری س��رخك نام 
برد و افزود: س��رخك موج��ب ايجاد 
لكه ه��ای پوس��تی قرمز رن��گ و محو 
ش��ونده كه ابت��دا در صورت، پش��ت 
گوش و س��پس در سينه و كمر و نهايتًا 

پاها ظاهر می شود، می گردد. 
وی دوران نهفتگ��ی بيماری را به طور 
متوس��ط 12 روز عنوان ك��رد و گفت: 
افراد س��الم 8 تا 19 روز بعد از اين كه 
به بيماران مبتال نزديك ش��ده و با آنها 
تم��اس فيزيكی برق��رار كردند، عالئم 
اين بيم��اری را پيدا می كنند و در دوره 
نهفتگی نيز معموالً عالمت مهمی وجود 
ندارد و ممكن اس��ت در اواخر دوران 
نهفتگ��ی، مختص��ر تبی وجود داش��ته 
باش��د. اجلی با اشاره به اين كه واكسن 
 اين بيماری در دو مرحله يك س��الگی
و 4 تا 6 سالگی تزريق می شود، يادآور 
ش��د: به فاصل��ه10 ت��ا 15 روز بعد از 
تزريق واكس��ن نيز ممكن اس��ت افراد 

دچار سرخك خفيف شوند.

عل��ل عصب��ی و تأثير رش��د عقلی، از 
معضالت بهداشت و مشكالت جوامع 
بش��ری به ويژه كودكان است و حدود 
2 تا 3 درصد كودكان ضريب هوش��ی 

كمتر از 70 دارند. 
دكتر حسن پور، فوق تخصص بيماری 
های مغز و اعصاب كودكان در گفتگو 
با باشگاه خبرنگاران گفت:  علل عصبی 
تأخي��ر رش��د عقل��ی )عق��ب ماندگی 
ذهن��ی( يكی از معضالت بهداش��ت و 
مش��كالت جوامع بش��ری به ويژه در 

كودكان است. 
وی اف��زود: ح��دود 2 ت��ا 3 درص��د 
از ك��ودكان ضري��ب هوش��ی كمتر از 
70 دارن��د كه اين موض��وع در جنس 
 مذك��ر بيش��تر اس��ت. ف��وق تخصص
بيم��اری های مغز و اعص��اب كودكان 
بي��ان داش��ت: عق��ب مان��ده ذهنی به 
فردی كه فعاليت ذهن��ی او در حداقل 
مالحظ��ه ای كاه��ش يافت��ه و ضريب 
هوش��ی كمتر از 70 درصد داشته باشد 
و يادگيری و توانايی انجام مس��ئوليت 

های ش��خصی و اجتماعی با اش��كال 
مواجه شده باشد، اطالق می شود. وی 
با اش��اره به اينكه با تشخيص عوامل و 
كنترل پيش��گيرانه امكان كاهش بيشتر 
از 50 درص��د م��وارد عق��ب ماندگی 
وج��ود دارد، يادآور ش��د: تمام عوامل 
و عناص��ری كه م��ی تواند باعث عقب 
ماندگی ذهنی ش��وند ب��ه نحوی روی 
قس��متی از كورتكس مغز تأثير داش��ته 
 و باع��ث اخت��الل در فعالي��ت ه��ای
متعدد از جمل��ه اختالل ذهنی و عقلی 

می شوند.
حس��ن پور خاطرنش��ان ك��رد: توجه 
ب��ه مس��ائل پيش��گيرانه و اقداماتی از 
 جمل��ه درم��ان و كنترل بيم��اری های
جه��ت  بيش��تر  مراقب��ت  عفون��ی، 
تروم��ا،  و  ح��وادث  از  جلوگي��ری 
انجام تس��ت ه��ای غربال��ی در دوران 
زودرس  تش��خيص  ب��رای  ن��وزادی 
 بيماری ه��ای متابولي��ك و اجتناب از
 ازدواج ه��ای فاميل��ی، م��ی تواند در 

كاهش عقب ماندگی مؤثر باشد.

مري��م كاش��انيان، متخص��ص زن��ان و 
زايمان گفت: سونوگرافی معمولی هيچ 
ض��رری ندارد و اگر پزش��ك زنان اين 
كار را توصي��ه نمی كن��د، احتماالً فكر 
می كن��د نيازی برای اين كار نيس��ت و 

چيزی جز ضرر اقتصادی ندارد.
مريم كاش��انيان در گفتگو با فارس در 
پاس��خ به اين كه اكثر متخصصان زنان 
 س��ونوگرافی دوبعدی را بيش از دو بار
توصي��ه  م��ادر  ب��ارداری  دوران  در 
نمی كنند، گفت: س��ونوگرافی اصاًل از 
طريق اش��عه صورت نمی گي��رد، بلكه 
حاصل از امواج صوتی اس��ت و حتی 
در كشورهای اسكانديناوی خانم باردار 
هر ماه كه مراجعه می  كند برای ويزيت 
ماهانه سونوگرافی روی مادر باردار هم 

انجام می شود. 
كاش��انيان افزود: چيزی ك��ه در بحث 
س��ونوگرافی مه��م اس��ت، تجرب��ه و 
مهارت اس��ت كه ناديده گرفته می شود 
و اگر توس��ط فرد متبحر انجام نش��ود 

ممكن اس��ت خيل��ی چيزهايی كه بايد 
در سونوگرافی ديده شود ناديده گرفته 

شود. 
وی افزود: اما در سونوگرافی سه بعدی 
چون پزش��ك می خواهد تصوير س��ه 
بعدی از جنين بده��د، بايد فرد امواج 
صوت��ی زيادی را تحمل كند كه ممكن 
اس��ت انرژی زيادی ب��ر روی جنين به 
وجود بياورد و هنوز پزش��كان مطمئن 
نيستند كه س��ونوگرافی سه بعدی واقعًا 

بی ضرر باشد. 
وی با اش��اره به كيفيت وضوح تصوير 
در س��ونوگرافی معمولی گفت: اگر در 
اين نوع س��ونوگرافی از دس��تگاه های 
باكيفيت استفاده ش��ود، اصاًل نيازی به 
استفاده از سونوگرافی سه بعدی نيست 
و به راحتی حتی در سه ماهگی می توان 
جنس��يت جنين را نيز مش��خص كرد. 
اما دس��تگاه با وض��وح تصوير پايين و 
قديمی، دقت پايين��ی دارند كه تصوير 

خوبی را نشان نمی دهند. 

بدینوسیله به اطالع کلیه مشترکین برق در شهرستان های تابعه استان می رساند:
تمامی مصرف کنندگان برق می توانند از طریق سامانه پیام کوتاه 30007441 با درج رمز رایانه موجود در صورتحساب خود آخرین صورتحساب را به همراه شناسه قبض و پرداخت، دریافت نمایند.

وطنخواه - مدیر دفتر روابط عمومی
شرکت توزیع  نیروی برق استان اصفهان
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ورزش

وحید شمسایی 
سر از گیتی پسند 
درآورد

وحيد شمس��ايی پس از توافق با مسئوالن باشگاه گيتی پسند با 
اين باش��گاه اصفهانی قرارداد امضا كرد تا فصل آينده باز هم در 
اصفهان به ميدان برود. به گزارش ايمنا، شمس��ايی كه با باشگاه 
پرس��پوليس تهران قرارداد داخلی دارد، راهی اصفهان ش��د و با 

باشگاه گيتی پسند  قرارداد امضا كرد.  
 با امضای قرارداد شمس��ايی با گيتی پس��ند، او به عنوان آخرين 
گزين��ه مد نظ��ر علی افضل به اصفهان آمد ت��ا تيم اصفهانی در 
فصل جاری ب��ه عنوان جدی ترين مدع��ی قهرمانی ليگ مورد 
توجه قرار گيرد.  گيتی پس��ند در فصل جاری با حفظ بازيكنانی 
نظير مصطفی نظری، افش��ين كاظمی و مسعود دانشور و جذب 
ستارگانی همچون محمد كشاورز و وحيد شمسايی به عنوان پر 
ستاره ترين تيم ليگ ايران مورد توجه قرار می گيرد. نكته جالب 
اين كه وحيد شمسايی طی سال های حضورش در اصفهان در 
مقاطعی با علی افضل، مصطفی نظری و مسعود دانشور به مشكل 
خورده بود ولی از آنجا كه در فوتسال می توان منتظر هر اتفاقی 
بود، او هم اكنون به تيمی آمده كه مثلث نظری، افضل و دانشور 

در آن حضور دارند!

آرس��ن ونگر در نظ��ر دارد كاكا را به ص��ورت قرضی از تيم 
فوتب��ال رئال مادريد به خدمت بگيرد. به گزارش مهر، پس از 
اين كه آرسنال سس��ك فابرگاس را به تيم بارسلونا فروخت 
اكنون در اين انديش��ه است تا يك نام بزرگ را جانشين اين 

بازيكن كند كه منابع نزديك به ونگر از كاكا نام برده اند.
 ادن ه��ازاراد، بازيك��ن ليل و س��ه بازيكن لي��ون به نام های 
لوچ��و گونزالز، ماتيو والبوئنا و آن��دره آيو، ديگر گزينه های 
مورد نظر باش��گاه آرسنال هس��تند. بر پايه گزارش پيپل، نام 
كاكا برای هواداران آرس��نال كه احس��اس می كنند در فصل 
نقل و انتقاالت تابس��تانی متضرر شده اند، راضی كننده تر به 
نظر می رس��د. هافبك 29 ساله رئال كمتر مورد توجه خوزه 
موريني��و قرار می گيرد و س��رمربی پرتغالی گفته كه در طرح 
هايش جايی ندارد. فلورنتينو پرز، رئيس باشگاه رئال مادريد، 
دوس��ال قبل كاكا را از ميالن با انعقاد قراردادی به ارزش 56 
ميليون پوند به خدمت گرفت و به نظر می رسد راضی است 
 تا اي��ن بازيكن را به صورت قرضی در اختيار آرس��نال قرار 

بدهد.

اين موضوع قابل توجه آنهايی باشد كه از رسانه ها انتقاد می كنند 
و می گويند جو فوتبال ما نتيجه گرا شده و فشار زيادی بر روی 
دوش بازيكنان و مربيان از س��وی رس��انه ها تحميل می شود. به 
گزارش آتی نيوز، بازيكنان فوتبال ثروتمندترين ورزشكاران ايران 
هستند. آنها به غير از قراردادهای چند صد ميليون تومانی كه برای 
ب��ازی در يك فصل فوتبال )كمتر از يكس��ال( دريافت می كنند 
برای هر برد و حتی تساوی نيز پاداش های خوبی می گيرند. برای 
نمون��ه جدول پاداش های يكی از تيم ه��ای بی پول ليگ برتر را 
برايتان ذكر می كنيم. در قرارداد بازيكنان اين تيم آمده اس��ت كه 
در ازای هر پيروزی خارج از خانه 700 هزار تومان، هر پيروزی 
خانگی 500 هزار تومان و هر تساوی 350 هزار تومان پاداش به 
آنها تعلق می گيرد. به عبارت بهتر، هر امتياز خارج از خانه بيش 
از 200 هزار تومان برای بازيكنان ارزش دارد.  اين موضوع قابل 
توجه آنهايی باش��د كه از رسانه ها انتقاد می كنند و می گويند جو 
فوتبال ما نتيجه گرا شده و فشار زيادی بر روی دوش بازيكنان و 
مربيان از سوی رسانه ها تحميل می شود. به ظاهر اين فشار بيشتر 

به خاطر مسائل مالی است تا مسائل فوتبالی!

تحرکات اخیر در باشگاه ذوب آهن:

تناقض و ابهام ذوب آهن را احاطه کرده است
خبر

وکیل فیروز ریخته گران قائم مقام 
باشگاه سپاهان شد

زاینده رود
تيمور بابا احمدی  كه عنوان وكيل فيروز ريخته گران، مديرعامل باشگاه 
فوالدماهان را يدك می كشد از سوی مديرعامل باشگاه سپاهان به عنوان قائم 
مقام اين باشگاه منصوب شد. تيمور بابا احمدی از اوايل هفته جاری فعاليت 
خود را در اين باش��گاه آغاز كرده است. وی قهرمانی تكواندو در نيروهای 
مسلح و كسب مقام سوم جام بين المللی فجر را در كارنامه ورزشی خود دارد 
ضمن اين كه وی عضو سازمان بسيج ورزشكاران نيز هست و سابق بر اين 
رئيس مركز اجرائی امر به معروف و نهی از منكر استان را نيز برعهده داشته 

است. پيش از اين مسعود تابش ده سال عهده دار اين پست بود.

احتمال کاهش 
محرومیت سعید علی حسینی

حس��ين رضازاده بس��يار اميدوار است كه س��عيد علی حسينی از پس از 
بازی های المپيك لندن بتواند در رقابت های وزنه برداری ش��ركت كند؛ 
چرا كه می گويد تاكنون فدراس��يون و كميت��ه ملی المپيك حداقل 220 

ميليون تومان برای اين مسأله خرج كرده اند. 
 ب��ه گزارش ايس��نا، موض��وع محروميت س��عيد علی حس��ينی يكی از 
غم انگيز ترين اتفاق های تاريخ ورزش ايران بوده، قهرمانی كه به راحتی 
می توانس��ت يك نش��ان طالی المپيك به كارنام��ه ورزش ايران اضافه 
كند، با س��هل انگاری و دست به دست هم دادن برخی موارد به صورت 
هميش��ه از حضور در رقابت های ورزش��ی محروم ش��د. ام��ا گويا اين 
 حكم پس از پيگيری های خانواده اش، كميته ملی المپيك و فدراس��يون 

وزنه برداری در حال بازگشت است. 
حسين رضازاده، رئيس فدراس��يون وزنه برداری ايران در اين ارتباط به 
ايس��نا، گفت: من واقع��ًا در اين روزهای عزيز دعا می كنم كه مش��كل 
س��عيد علی حسينی حل شود. تاكنون خيلی زحمت كشيديم كه بتوانيم 
رأی محروميت هميش��گی او را بش��كنيم. خودتان خوب می دانيد كه 
وقتی ورزشكاری محروم شد، ديگر بازگشت محروميتش خيلی سخت 
 اس��ت، اما ما تالش��مان را كرديم كه سعيد بتواند به رقابت های ورزشی 

برگردد. 
ما يك وكيل خوب داشتيم به نام عليپور و در سوئيس نيز با يك شركت 
وكالتی بين المللی قرارداد بس��تيم تا آن ها كار دفاع از س��عيد را بر عهده 
گيرند. تاكنون 220 ميليون تومان برای اين مس��أله هزينه شده و پس از 
جلس��ه ای كه در سوئيس داش��تيم اميدوارم كه مشكل علی حسينی حل 
شود. نظر وكال در اين مورد مثبت است و فكر می كنم حكم محروميت 
س��عيد از مادام العمر به چهار س��ال كاهش پيدا كند. اگر اين اتفاق بيفتد 
 او يك س��ال پ��س از المپيك لن��دن می تواند وارد چرخ��ه رقابت های 
وزنه برداری ش��ود. البته رس��اندن محروميت او به چهار سال هدف ما 
نيس��ت، هدف ما اين است كه بتواند در المپيك لندن وزنه بزند. من از 

همه می خواهم كه در اين روزها سعيد را دعا كنند.

داریوش دلفانی، گزینه احتمالی مدیرعاملی 
سپاهان نوین

جان قربان، مشاور عالی رحیمی شد
زاینده رود

با آمدن مديرعامل جديد باش��گاه س��پاهان در راس اين باشگاه و 
عالرغم اينكه مديرعامل عنوان كرده بود كه تغييرات زيادی در باش��گاه 
س��پاهان صورت نخواهد داد شنيده ميش��ود جان قربان كه پيش از اين 
مسئول دفتر غالمحسين حسينی رئيس هيات مديره باشگاه سپاهان بود 
با 27-28 سال سن به عنوان مشاور عالی مديرعامل جديد يعنی عليرضا 

رحيمی منصوب شده است.
هر چند هنوز جان قربان كار خود را به صورت رس��می در اين باشگاه 

شروع نكرده اما حكم وی برای اين سمت زده شده است.
همچني��ن ش��نيده های م��ا حاكی از آن اس��ت ك��ه داري��وش دلفانی 
ك��ه پيش از اي��ن مس��ئوليت پاركين��گ توحي��د را برعهده داش��ته به 
 زودی ب��ه عن��وان مديرعام��ل باش��گاه س��پاهان نوين معرف��ی خواهد 

شد.
 گفتن��ی اس��ت دلفانی در حال حاضر عضو ش��ورای سياس��ت گذاری
رواب��ط عمومی اداره كل تربيت بدنی هم هس��ت و س��ابق بر اين و به 

صورت مقطعی سرپرست تيم ذوب آهن نوين نيز بوده است.

آخرین رده بندی تكواندوکاران برتر جهان
نصر صدرنشین و نادریان سوم است

در جدي��د ترين رده بندی تكواندوكاران برتر جهان عليرضا نصر آزادانی 
همچنان صدر نشين وزن پنجم است. فدراسيون جهانی تكواندو آخرين 
رده بندی تكواندوكاران برتر جهان را اعالم كرد كه بر اين اساس عليرضا 
نص��ر آزادانی در صدر وزن پنجم قرار گرفت.  نصرآزادانی كه توانس��ت 
در المپيك ارتش های جهان با كس��ب مدال طال بازگردد و همين مس��أله 
موجب شد تا بر شمار امتيازاتش در راس وزن 80- كيلوگرم افزوده شود.  
در اين وزن فرزاد عبداللهی كه رده دوم را در اختيار داش��ت با چهار پله 
سقوط در مكان ششم ايس��تاد و جای خود را به حريف آذربايجانی داد.  
طبق اين رده بندی محمد باقری معتمد كه سهميه حضور در المپيك لندن 
را در اختيار دارد با يك پله س��قوط در رده دوم وزن 68- كيلوگرم قرار 

دارد. رضا نادريان نيز سوم است.

تمایل ونگر 
برای جذب کاکا

میزان پاداش 
بازیکنان تیم های 
لیگ برتر
مشخص شد

در ش��رايطی كه قرار اس��ت تكليف تيم های 
ورزش��ی باش��گاه ذوب آهن مش��خص شود، 
تناقض��ات و سياس��ت دوگانه ای كه باش��گاه 
ذوب آهن در قبال اين مس��أله در پيش گرفته، 
موجب ش��ده تا ابهامات زيادی در اطراف اين 

باشگاه شكل بگيرد.
به گزارش فارس، بر اس��اس اخبار اعالم شده 
در جلسه هيأت مديره باش��گاه ذوب آهن كه 
پنج شنبه شب برگزار شد، اعضای هيأت مديره 
در مورد وضعيت بالتكليف تيم های ورزشی 
اين باش��گاه تصميم گيری كردند و قرار است 
مواضع رسمی باش��گاه از سوی مديرعامل به 

طور رسمی منتشر شود.
طی روزهای گذش��ته كه بحث تعيين تكليف 
تيم های ورزش��ی باش��گاه مطرح ش��ده بود، 
تحركاتی از سوی باش��گاه ذوب آهن صورت 
گرف��ت كه عالوه بر اين ك��ه نكات مبهمی را 
در پی داش��ت، نوك انتقاد را به سمت باشگاه 
اصفهان��ی به دليل ن��وع ديدگاه مطرح ش��ده 

گرفت.
در يك خبرسازی صورت گرفته كه به راحتی 
می  شد حدس زد كه از سوی باشگاه جهت دهی 

ش��ده است، افراد مرتبط در مورد ادامه فعاليت 
تيم های ورزشی باشگاه ذوب آهن، به دو دسته 

موافق و مخالف تقسيم بندی شدند.
اصغر دليلی و فرشته سموعی مديرعامل و قائم 
مقام باشگاه همان طوری كه قابل پيش بينی بود 
در دسته موافقان جای گرفتند و جالب اين كه 
استاندار اصفهان نيز به پاس حمايت هايی كه از 
باقی ماندن دليلی بر مسند مديرعاملی باشگاه 
داشته است، در دسته موافقان جای گرفته، اما 
س��اير اعضای هيأت مديره كه مدت كوتاهی 
اس��ت، به اين جمع اضافه شده اند، در ليست 

مخالفان قرار دارند.
به نظر می رس��د، اين دس��ته بندی از آن جهت 
صورت گرفته كه در صورت انحالل احتمالی 
تيم های ورزشی باشگاه ذوب آهن، تبعات منفی 
متوجه ش��خص مديرعامل و قائم مقام باشگاه 
نباش��د و هي��چ انتقادی از اين حي��ث به  آن ها 
وارد نشود، اما اشخاصی كه به تازگی از سوی 
مديرعامل ش��ركت ب��رای عضويت در هيأت 
مديره باشگاه معرفی شده اند، جز دسته مخالفان 
هس��تند و اين گونه قرار است وانمود شود كه 
اين افراد تازه وارده قص��د دارند اجازه ندهند 

تيم های ورزشی ذوب آهن ادامه فعاليت داشته 
باشند، اما مديرعامل و قائم مقام به شدت پيگير 

عدم تعطيلی اين تيم ها هستند.
از طرفی افرادی كه اين تقس��يم بندی را شكل 
داده اند، چندان بی تمايل نيس��تند كه مديركل 
تربيت بدنی استان اصفهان را كه به طور طبيعی 
در صورت انحالل تيم های ورزشی ذوب آهن 
و بالتكليفی ورزش��كاران و مربيان اين تيم ها، 
فش��ار زيادی را متحمل می ش��ود، در ليست 

مخالفان جای بدهند.
از سوی ديگر سياست سكوتی كه مديرعامل 
باش��گاه ذوب آهن كه در فصل نقل و انتقاالت 
در پيش گرفته و به يكی از س��وژه های خبری 
ثابت تبديل ش��ده ب��ود، انتقادات��ی را متوجه 

شخص دليلی می كند.
زيرا در شرايطی كه باشگاه اظهارنظری قطعی 
نداشته باشد، اين رسانه  ها هستند كه بر اساس 
حدس��يات خبر سازی می كنند و در اين مدت 
نيز شاهد بوديم كه برخی از رسانه ها از موقعيت 
پيش آمده ب��رای درج اخبار غير واقع و دروغ 
بهترين اس��تفاده را كرده و بد نيست كه بعد از 
دست كم گرفته شد، عذرخواهی كنند.و هم اين رس��انه ها از مخاطبانی كه شعور آنها تمام شدن اين ماجراها، هم مديرعامل باشگاه 

گزینه موردنظر ما سوریه بود
فهرست تیم ملی اول شهریور اعالم می شود

شمس: 
شمسایی به كاشانی گفت برای تسویه حساب به اصفهان می رود

حمیدرضا صدر :
ویسی را باید به  عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی كرد

مسئول واحد طرح و برنامه اداره کل تربیت بدنی:
آكادمی ورزش اصفهان به زودی راه اندازی می شود

رئیس هیأت اسكیت استان اصفهان:
تنها سالن اسکیت سرپوشیده كشور در اصفهان است

سرپرست تيم ملی فوتبال كشورمان از اعالم فهرست 26 نفره بازيكنان اين تيم برای ديدار با تيم های اندونزی و قطر در 
تاريخ اول شهريورماه خبر داد. عباس ترابيان در گفتگو با مهر در خصوص نشست خود با كارلوس كرش گفت: در اين 
نشست پيرامون مسائل مربوط به تيم ملی به بحث و گفتگو پرداختيم كه طی آن مقرر شد ديدارهای حريفان اين تيم در 
مرحله س��وم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آس��يا با دقت بيشتری بررسی شود. وی در ادامه خاطر نشان كرد: بر اين 
اساس تصميم بر آن گرفته شد كه دانيل گاسپار يكی از مربيان تيم ملی روز يكشنبه به اندونزی سفر كند تا ديدار تيم های 
ملی اندونزی و فلسطين كه روز دوشنبه در اين كشور برگزار شد را از نزديك تماشا كند. سرپرست تيم ملی افزود: كارلوس 
كرش نيز امروز به امارات می رود تا ديدار دوستانه امارات - قطر را كه فردا در العين برگزار می شود را ببنيد. قرار است 
ميك مك درمونت نيز سفری به بحرين داشته باشد تا ديدار دوستانه اين تيم را تماشا و بررسی كند. ترابيان خاطر نشان 
كرد: در حال حاضر كارلوس كرش و دستيارانش مشغول بررسی و تماشای ديدارهای ليگ برتر هستند. آنچه مسلم است 
در فهرست جديد تيم ملی شاهد حضور چهره های شاخص ليگ برتر خواهيم بود. وی از اعالم فهرست 26 نفره تيم ملی 
فوتبال كشورمان در تاريخ اول شهريورماه خبر داد و گفت: بدون شك برای كارلوس كرش شرايط حال حاضر بازيكنان 
شاغل در فوتبال ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است. من نمی توانم در خصوص اين كه چه بازيكنانی به اردو دعوت 
می ش��وند اظهارنظر كنم اما اطمينان دارم س��رمربی تيم ملی با بررسی دقيق بازی های ليگ برتر اقدام به گزينش بازيكن 
خواهد كرد و نفرات جديدی را به اردو دعوت می كند. سرپرست تيم ملی فوتبال كشورمان در خصوص انتخاب حريف 
تداركاتی برای اين تيم گفت: با فدراسيون فوتبال سوريه برای برگزاری ديدار تداركاتی در تاريخ 14 مهرماه مذاكره كرده 
بوديم كه به علت محروميت تيم ملی فوتبال اين كشور از حضور در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسيا 
برگزاری اين بازی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. تيم ملی فوتبال كشورمان در مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی 
جام جهانی 2014 برزيل با تيم های ملی فوتبال اندونزی، بحرين و قطر همگروه است و براساس برنامه اعالم شده روز 

11 شهريور در نخستين ديدار خود در اين مرحله به مصاف اندونزی خواهد رفت.

مديرفنی تيم فوتسال پرسپوليس گفت: به حبيب كاشانی گفته، برای اتمام كارهای مربوط به تسويه حسابش با ماهان به 
اصفهان رفته و به زودی هم برمی گردد. حسين شمس در گفتگو با فارس در واكنش به خبر پيوستن وحيد شمسايی 
به تيم گيتی پسند اظهار داشت: آدم نمی داند چه بگويد. او به حبيب كاشانی گفته، برای اتمام كارهای مربوط به تسويه 
حس��ابش با ماهان به اصفهان رفته و به زودی هم برمی گردد. من كه فكر نمی كنم او از تيم پرس��پوليس جدا ش��ده 

باشد.
وی در پاس��خ ب��ه اي��ن موضوع كه باش��گاه گيتی پس��ند اين انتق��ال را تأييد و منتش��ر كرده اس��ت، گف��ت:  واقعًا 
 نم��ی دان��م چه بگوي��م. حرف من اين اس��ت ك��ه در اين فدراس��يون ب��رای يك تخل��ف، دو جرم تعريف ش��ده 

است.
وقتی محمد نصرتی با وجود داشتن قرارداد داخلی با استقالل به پرسپوليس می پيوندد با اعالم سازمان ليگ به پرداخت 
50 درصد از قراردادش به باشگاه استقالل محكوم می شود و آن همه جنجال به پا می شود اما بازيكنی كه با ما تمرين 
كرده، سر از يك باشگاه ديگر درمی آورد و نمی توانيم كاری كنيم. اين از نقص قوانين است. يك جا قرارداد داخلی 

معتبر است و يك جا هيچ ارزشی ندارد.
سرمربی سابق تيم ملی تأكيد كرد: هنوز برای ما مسجل نشده كه شمسايی به گيتی پسند پيوسته است چون او به كاشانی 
اعالم كرده به تيم باز می گردد اما اگر چنين اتفاقی رخ داده باشد، حتماً با كاشانی جلسه می گذاريم و تصميم مان را 

اعالم می كنيم.

كارش��ناس برجسته فوتبال كشور با اش��اره به موفقيت ها 
و ب��ازی خوب تيم فوتبال صبای ق��م در هفته های اخير، 
س��رمربی اين تيم را به عنوان يك پديده در فوتبال معرفی 
كرد. حميدرضا صدر كه از نزديك شاهد پيروزی تيم صبا 
مقابل س��ايپا و درخش��ش شاگردان ويس��ی در ورزشگاه 
ي��ادگار امام قم بود در گفتگو ب��ا مهر گفت: به اعتقاد من 
اگر بازی های چهار هفته اخير بررس��ی شود بدون ترديد 
می ت��وان صبا را به عن��وان بهترين تيم معرفی كرد چرا كه 
اي��ن تيم هم نتايج قابل قبولی كس��ب كرده و هم نمايش 

خوبی داشته است. 
وی ادامه داد: آنچه كه در بازی مقابل سايپا نظر مرا جلب 

كرد سرعت باالی بازيكنان و انگيزه آنها برای پيروزی بود، 
من تاكنون چنين س��رعتی را از بازيكنان نديده بودم و اگر 
مطالعه آماری روی اين بازی انجام دهيم بی شك باالترين 
سرعت را بايد برای تيم صبا متصور شويم. اين كارشناس 
فوتبال تصريح كرد: تيم صبا پنج بازيكن مصدوم داشت و 
در اين بازی به هيچوجه جای خالی اين بازيكنان مشهود 
نبود و اين نشان می دهد كه فاصله تركيب اصلی با نيمكت 
زياد نيس��ت و اين يك موهبت برای س��رمربی جوان اين 

تيم است.
وی افزود: من به شخصه معتقدم كه بايد سرمربی و مديران 
اين تيم را ستايش كرد كه به جوانان بی نام و نشان ميدان 

دادند، اين بازيكنان گرسنه و حريص فوتبال و از طرفی به 
دنبال اثبات شايستگی های خود در ليگ برتر هستند.

صدر با تمجيد از س��رمربی تيم صبا اظهار داش��ت: برای 
عبدال��ه ويس��ی آرزوی موفقي��ت دارم و فوتب��ال م��ا به 
درخش��ش چنين تيم هايی س��خت نيازمند است. وی در 
پايان درخصوص  انديشه های س��رمربی صبای قم گفت: 
ويسی سال گذشته خودش را نشان داد ولی به دليل اين كه 
بيشتر به حواشی پرداخته شد، اين مربی جوان و با انگيزه 
زياد به چش��م نيامد، اين مربی بسيار با هوش، خوش فكر 
و هوش��يار است و بايد ويس��ی را به  عنوان يك پديده در 

فوتبال معرفی كرد.

مسئول واحد طرح و برنامه اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان گفت: آكادمی ورزش استان اصفهان به زودی از سوی 
اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان راه اندازی می شود.

محسن ساالری در گفتگو با ايمنا با اشاره به افتتاح اين آكادمی در آينده نزديك اظهار داشت: در اين آكادمی سه نوع 
خدمات ارائه می ش��ود كه در خدمات ورزش��ی آن، تيم ها می توانند از آن مكان ورزشی بهره برده و از سالن بدنسازی 

آكادمی استفاده كنند. 
وی ادامه داد: خدمات مشاوره ای از ديگر فعاليت های آكادمی به شمار می رود كه طی آن ورزشكاران و مربيان می توانند 

مشاوره های تمرينی، روانشناسی و غيره در آكادمی ورزش استان اصفهان داشته باشند. 
مسئول واحد طرح و برنامه اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان بيان داشت: در يكی ديگر از  بخش های آكادمی خدمات 
درمانی توسط هيات پزشكی ورزشی استان اجرا می شود، در بخش های بازتوانی، توانبخشی نيز ديگر خدمات پزشكی و 
درمانی توسط هيأت پزشكی ورزشی استان ارائه می شود.  وی بيان داشت: سال گذشته سه مجموعه كامل دستگاه های 
 بدنس��ازی برای كل كش��ور خريداری ش��د كه يكی از آنها متعلق به اصفهان بود و بايد بگويم اين مجموعه يكی از 

كامل ترين مجموعه های موجود در كشور به شمار می رود. 
س��االری در مورد بخش های اين آكادمی اضافه كرد: سالن سنجش و اندازه گيری قابليت های آمادگی جسمانی، سالن 
بيومكانيك ورزشی، سالن بازتوانی ورزشی، سالن بدنسازی، سالن آموزش و دفتر هيأت پزشكی ورزشی استان اصفهان 

از بخش های آكادمی ورزش استان به شمار می رود.

رئيس هيأت اسكيت استان اصفهان گفت: تنها سالن اسكيت سرپوشيده كشور كه در 13 سال گذشته ساخته شده است 
در اصفهان قرار دارد. عليرضا شجاعی ذوالقدر در گفتگو با فارس اظهار داشت: تنها سالن سرپوشيده اسكيت كشور با 
شش هزار متر مربع وسعت در گذشته برای رشته دووميدانی ساخته شده كه پس از مدتی و بدون استفاده ورزشی، اين 
سالن به حال خود رها شده است. وی با بيان اين كه سالن سرپوشيده دووميدانی تبديل به يك انبار شده بود، تصريح 
كرد: با موافقت مديركل وقت تربيت بدنی استان اصفهان )غالمرضا شيران( اين سالن پس از بازسازی و بهينه سازی به 
عنوان محلی برای آموزش و قهرمان پروری رش��ته اسكيت در اختيار هيأت اسكيت استان اصفهان قرار گرفت. رئيس 
هيأت اس��كيت اس��تان اصفهان تأكيد كرد: مديركل تربيت بدنی فعلی استان اصفهان نيز پس از قبول مسئوليت در اين 
سمت، موافقت خود را مبنی بر ادامه فعاليت هيأت اسكيت در اين سال ورزشی سرپوشيده اعالم كردند كه جا دارد از 
وی تشكر كنم. وی در مورد رقابت های حال حاضر اسكيت استان اصفهان اظهار داشت: مسابقات جام بزرگ رمضان 
در دو بخش آقايان و بانوان در همه سنين برگزار شد. شجاعی ادامه داد: سه نفر از ورزشكاران مرد اسكيت باز استان 
اصفهان كه يكی از آنها در رده س��نی جوانان و دو نفر ديگر در رده س��نی بزرگس��االن هس��تند با موفقيت توانستند به 
عضويت تيم ملی درآمده و در تاريخ دوم شهريور ماه سال جاری نيز برای شركت در رقابت های اسكيت جهانی كره 
به اين كشور اعزام می شوند. وی همچنين افزود: از هيأت اسكيت استان اصفهان يك نفر بانوی ورزشكار نيز در اردوی 

تيم ملی قرار دارد كه در صورت مهيا بودن شرايط اين بانوی اسكيت باز به رقابت های كره اعزام می شود.
رئيس هيأت اسكيت استان اصفهان با اشاره به برگزاری رقابت های اسكيت هاكی در تاريخ يازدهم تا شانزدهم شهريور 
ماه تأكيد كرد: اين مس��ابقات در تهران برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: برگزاری رقابت های جهانی اس��كيت هاكی در 
مجموعه ورزشی انقالب انجام می شود. شجاعی با بيان اين كه در رقابت های اسكيت هاكی تيم مهر آريای خمينی شهر 
از اس��تان اصفهان به عنوان نماينده جمهوری اس��المی ايران شركت می كند، اظهار داشت: بخش خصوصی حامی تيم 

اسكيت مهر گستر خمينی شهر استان اصفهان است.
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فرازی از دعای روز بیست  و دوم: 
خداوندا در این ماه درهای رحمتت 
را به رویم بگشا و برکاتت را برمن 
فرود آر و توفیقم ده برای کسب 
خشنودیت.

جلد نخس��ت از »دايره المعارف بزرگ خط« به 
كوشش علي اصغر مقتدايي به زودي روانه بازار 

نشر خواهد شد. 
 عل��ي اصغ��ر مقتداي��ي، محقق و پژوهش��گر 
»دايره المع��ارف بزرگ خط« در گفتگو با ايرنا 
افزود:ب��ا پاي��ان كار ن��گارش و ويرايش جلد 
نخس��ت اين دايره المعارف، اين كتاب مراحل 
چ��اپ را س��پري مي كند و به زودي توس��ط 
 انتش��ارات يونس��كو و آرا كتاب روان��ه بازار 
مي ش��ود. اي��ن هنرمن��د خوش��نويس ادامه 
داد:كتاب يادش��ده در قال��ب 20 فصل، حاوي 
تمام اطالعات خط و س��ير خوشنويس��ي در 
جهان اس��ت، اما بخش عمده آن به پيدايش و 
ش��كوفايي اين هنرماندگار درايران پيش و بعد 

از اسالم و دوران معاصر مي پردازد. مقتدايي با 
يادآوري اينكه براي تهيه اين كتاب بيش از 15 
 سال زمان صرف شده است، توضيح داد: تحقيق 
»داي��ره المعارف بزرگ خ��ط« برگرفته از 120 
عنوان كتاب فارسي،انگليسي وعربي موجود در 
 كتابخانه ها، موزه ها ومجموعه هاي شخصي

است.
 وي درب��اره انگي��زه خ��ود از ن��گارش كتاب 
»دايره المعارف بزرگ خط« گفت: در طي دوران 
تدريس در دانشگاه هاي هنري، به خأل موجود 
در زمينه يك مرجع و منبع كامل در خصوص 
خطاطي و خوشنويسي براي مطالعه دانشجويان 
پي بردم.اين موضوع انگيزه اي براي گردآوري 

و تحقيق در اين زمينه شد.  

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كش��ور مراسم 
بزرگداش��ت سيد علي موس��وي گرمارودي، 
شاعر، پژوهشگر و مترجم برجسته قرآن كريم 

و صحيفه سجاديه را برگزار مي كند. 
 به گزارش ايرنا ، حجت السالم محمد جواد 
ادبي، رئي��س انجمن آث��ار و مفاخر فرهنگي 
كش��ور با اعالم اين خبر گفت: اين انجمن در 
راستاي پاسداشت و نكوداشت مفاخر فرهنگي 
كشور، همايش تجليل از مقام شامخ فرهنگي و 

ديني استاد علي موسوي گرمارودي را همزمان 
با ليالي ش��ريف قدر و ماه نزول قرآن برگزار 

مي كند. 
اين همايش عصر سه ش��نبه اول ش��هريور از 
س��اعت 18 ت��ا 20 در تاالر ش��هيد مطهري 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي واقع در خيابان 
وليعصر)عج(، پل امير بهادر، خيابان س��رگرد 
بش��يري برگ��زار مي ش��ود و حض��ور براي 

عالقه مندان آزاد است. 

دو برنامه راديويی به مرحله منطقه ای مس��ابقه 
رسانه ای يونيس��ف با موضوع خشونت عليه 
ك��ودكان راه پيدا كردن��د. دو برنامه راديويی با 
نام های »بچه گربه به درد نخور« به تهيه كنندگی 
منصوره توحيدلو از راديو البرز و »خانه كوچك 
ما« به سردبيری و تهيه كنندگی بهزاد محمودزاده 
از راديو ايران به مرحله منطقه ای مسابقه رسانه ای 
يونيسف با موضوع خشونت عليه كودكان راه 
پيدا كردند. مسابقه رسانه ای يونيسف در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2008 ميالدی 
و با هدف مطرح شدن هر چه بيشتر وضعيت 
و مس��ائل كودكان و نوجوانان در رسانه ها آغاز 
شد. هر سال موضوعی برای اين مسابقه انتخاب 

می ش��ود و جايزه آن ب��ه افرادی تعلق می گيرد 
كه در آثار خود به وضعيت و مس��ائل كودكان 
در خاورميان��ه و ش��مال آفريقا به طور خاصی 
توجه كرده و با پخش اين آثار، س��بب افزايش 
آگاه��ی عموم��ی در زمينه مس��ائل مربوط به 
كودكان شده اند. موضوع امسال مسابقه رسانه ای 
يونيس��ف در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، 
خشونت عليه كودكان اس��ت كه جوايز آن به 
شش رشته تلويزيون، راديو، مطبوعات، عكس، 
آن الين )وب س��ايت ها( و كاريكاتورها تعلق 
می گيرد و همه آثار بايد بين 29 مرداد ماه سال 
89 و 29 تيرماه 90 در رسانه های محلی به روی 

آنتن رفته باشند.

نشريه سينمايی توتال فيلم فهرستی از بهترين 
فيلم های دهه 60 سينمای جهان را منتشر كرد 
كه فيلم »روانی « آلفرد هيچكاك در رتبه اول قرار 
 دارد. »روانی« يكی از ترس��ناك ترين فيلم های

تاريخ سينماست.
اين فيلم در س��ال 1992 در فهرس��ت ميراث 
فرهنگی آمري��كا و در گنجينه ش��اهكارهای 

سينمايی هاليوود قرار گرفت. 
اين فيلم محصول سال 1960 نامزد چهار جايزه 
اس��كار از جمله بهترين كارگردانی بود كه در 
جوايز سينمايی ادگار آلن پو بهترين فيلم جنايی 
شناخته ش��د و در جوايز گلدن گلوب جايزه 
بهترين بازيگ��ر زن را برای جانت لی به همراه 

آورد. 

فراخ��وان رباع��ی و دوبيتی ماع��ون به منظور 
حمايت از كودكان قحطی زده سومالی از سوی 
سه مؤسسه فرهنگی منتشر شد. مؤسسه فرهنگی 
شهرستان ادب با همراهی پايگاه اينترنتی شاعران 
پارس��ی زبان و نيز پايگاه تخصصی شعر كوتاه 
آنات، فراخوان جمع آوری رباعی و دوبيتی به 
منظور حمايت از مردم مسلمان كشور سومالی 

را منتشر كردند.
بر اين اساس اين فراخوان به منظور جمع آوری 

مجموعه ش��عری به منظور حماي��ت از مردم 
مس��لمان س��ومالی از ش��اعران فارس��ی زبان 
خواسته شده تا آثار خود را با اين موضوع ياری 
طلبيدن از مردم به منظور كمك به س��ومالی به 
ش��ماره 30006375 و يا به نشانی الكترونيكی 
Maoonpoems@gmail.comارس��ال 
كنند. اين اشعار به صورت برگزيده در سايت ها 
و وبالگ ها و ش��بكه های پيامكی تحت عنوان 

اين فراخوان منتشر می شود.

مديركل دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي گف��ت: با توجه 
به هزينه هاي توليد، حقوق مادي و معنوي فعاالن، گس��تره رس��انه ها و تكثير 
سهل الوصول آثار موسيقي، پيگيري براي به سرانجام رساندن قانون كپي رايت 
براي فعاالن عرصه موسيقي امري حياتي است كه با حمايت بخش دولتي و 

پيگيري بخش خصوصي به نتيجه مي رسد. 
ب��ه گزارش ايرنا، س��يد محمد ميرزماني در جمع فع��االن توليد و عرضه آثار 
موس��يقي، با بيان اينكه نيازمند تقسيم كار هس��تيم، اظهار داشت: بايد مرحله 
ب��ه مرحله از تهيه پيش نويس تا تطبيق مباني هن��ري و حقوقي و در نهايت 
تصويب قانون پيش رفت. وي با تأكيد بر وجوه حرفه اي و مباني قانوني اين 
طرح گفت: الزم است بخش هاي تخصصي پيش نويس در حوزه هنر، مباني 
اقتصادي و حرفه اي موسيقي توسط فعاالن اين عرصه تهيه شود، سپس توسط 
كارگروه حقوقي با قوانين تطبيق پيدا كرده و مبناي حقوقي آن در قالب قانون 
پيش��نهادي تنظيم شود، از سوي ديگر دفتر موسيقي نيز وظيفه هماهنگي هاي 

رسمي بانهادهاي دولتي را پيگيري كند. 
 در ادام��ه اي��ن نشس��ت باب��ك چم��ن آرا، مدي��ر مؤسس��ه موس��يقي
آوا خورشيد ضمن تشريح خسارت هاي مادي و معنوي حاصل از نبود قانون 
كپي رايت، گفت: اينكه مديريت فرهنگي پيگير رفع مشكل شده، اميد بخش 
است. فعاالن بخش خصوصي نيز آمادگي تالش براي حل اين مشكل را دارند. 
محمد اشراقي، وكيل پايه يك و مشاور حقوقي ضمن ارائه گزارشي اجمالي از 
 تالش هاي انجام شده در اين حوزه در سال هاي گذشته، يادآور شد: مهم ترين
مش��كل قوانين موجود قديمي از جمله قانون سال 48، آن است كه ضمانت 

اجرايي ندارد.

انتشار دایره المعارف بزرگ خط براي نخستین بار 

نکوداشت علي موسوي گرمارودي 
در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

راهیابی دو برنامه رادیویی به یونیسف

 روانی هیچکاك 
بهترین فیلم دهه ۶۰ سینمای جهان شد 

 انتشار فراخوان شعری برای حمایت
 از کودکان سومالی

قانون کپي  رایت موسیقي با پیگیري 
بخش خصوصي به نتیجه مي ر سد

خبر

گاه واژگان در دس��ت های يك توانا بيانگر احساسات نيست اين بيان 
در محيط ضمير و بر س��تون سفيدار اس��توار است نقطه ای كه پرگار 
ب��ر محور دل اس��ت، هيچ كالم��ی در دايره آن نمی گنج��د، ارتباطی 
كه س��ياه و س��فيد، فقيد و غنی نمی شناسد؛ موس��يقی زبان مشترك 
انسان هاست، برخواسته از دل و نه كام. آوايی كه از صدای آب، باد، 
پرندگان و حركت نش��أت گرفته و به حكم فطرت اوليه نهاد نخستين 

طبيعت است. 
تاريخ تمدن، هيچ دوره ای را بدون حضور موسيقی ثبت نكرده است. 
فرصتی كه به بشريت امكان تفكر و آزادی انديشه را عطا كرده و بداهه 
تبلور اين هنر اس��ت؛ ذهنيتی كه برای يك استاد آفرينش مجموعه ای 

است بدون نياز به پردازش.
و تنه��ا پذيرش حس جديدی ب��رای يك خلق بديع ت��وأم از تجربه 
و تجدي��د. بهمن بابايی متولد 1338/1/1 جوه��ر بداهه را از كودكی 
داشت، بنابراين فراگيری موسيقی را در همان سنين و در مركز فرهنگ 
و هنر كرمانش��اه )و تحت نظارت پورناظری( و نوازندگی سنتور را از 

اكبر ايزدی آموخت. 
تدريس اين س��از را از س��ال 1356 و در مراكز موس��يقی كودكان و 
نوجوانان كرمانش��اه و سپس در هنرستان موس��يقی اصفهان تا امروز 
ادامه داده است. تلمذ نزد استاد بزرگواری چون فرامرز پايور به مدت 
 دوازده سال و تجربه های نوازندگان زبردستی چون سعيد نعيمی منش
و مس��عود رضايی نژاد و مسعود شناسا از وی هنرمندی توانا ساخته، 
 حركت نرم و لغزنده مضراب در دست های استاد و رقص پروانه ای
آن روی سيم های سنتور برای هر بيننده شگفتی به همراه دارد. آرامش 
و س��عه ص��در در برخورد با هنرآموزان مبتدی تا پيش��رفته بر وقار و 

جديت استاد می افزايد.

اجرای موس��يقی در زمينه های محلی مانند موسيقی كردی و بختياری 
و همراهی با خواننده هايی مثل اس��عدپور و ملك محمد مسعودی و 
تعدد اجراهای موس��يقی در دانش��گاه های اصفهان، صنعتی و مناطق 
مختلف كش��ور مثل تهران، جزيره كي��ش و ... از فعاليت های هنری 

اوست. 
تأس��يس هنركده نوا و آموزشگاه موس��يقی نی نوا به اتفاق استادان و 
مدرسان هنرس��تان موس��يقی اصفهان، ايجاد كانون فرهنگی موسيقی 
اصفهان است كه به س��مت واالی ايشان صورت گرفته است. درباره 
بهمن بابايی به صحت می توان اعتراف كرد كه خود را صرف موسيقی 
نم��وده و حيات هنری اش هرگز از زندگی حقيقی جدا نش��ده، بلكه 

وقف آن شده است.
وی به عنوان مدير هنری در گروه موس��يقی صفا و گروه هنری بانوان 
)صفاهان( و با مديريت اجرايی آقای حميد شيخ بهايی همكاری و توسط 
اين گروه ها برنامه هايی در كشورهای هلند، آلمان، آمريكا و انگلستان 
 اجرا نموده اس��ت كه با اس��تقبال تماش��اگران مواجه و موفقيت هايی

را به دنبال داشته است.
تكريم اس��تاد، احترام به خويش��تن اس��ت، بدين لح��اظ بابايی برای 
بزرگداش��ت مقام اس��تاد فرام��رز پايور در مراس��م يادب��ودی كه در 
 تجلي��ل وی برپ��ا ش��د، قطعات��ی را تنظي��م و ب��ا گروه اج��را نموده 

است. 
باي��د به آيندگان بياموزي��م كه آنچه ما آموختي��م ماحصل نيكان رفته 
در دل خاك و آنچه در حال جاری اس��ت؛ ماحصل عش��ق پروانه وار 
س��وخته در ش��مع اجتماع اند و تنها آنچه ماندگار اس��ت هنر مردانی 

است كه وارسته زيسته اند. 
پس قدر هنر هنروران را بدانيم.

وزیر ارشاد تأکید کرد؛
وظیفه خطیر هنرمندان 
در زمینه مسائل دینی

وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي در مراس��م 
رونماي��ي از تابل��وي »س��حرگاه نوزده��م« 
اظه��ار امي��دواري كرد تا هنرمن��دان در تمام 
مناس��بت ها همراه م��ردم و حت��ی جلوتر از 
 آنها دس��ت به خلق آثاري فاخر و ارزش��مند 

بزنند. 
به گزارش ايس��نا، در اين مراس��م سيدمحمد 
حس��يني با تقدير از جليل جوكار براي خلق 
چنين اث��ري، گف��ت: امام عل��ي )ع( دومين 
شخصيت بزرگ تاريخ جهان اسالم است و اين 
 اتفاق مسئوليت سنگيني را بر دوش هنرمندان

مي گذارد. 
او در ادام��ه به مضامين اين تابلوي نگارگري 
كه لحظه پيش از شهادت حضرت علي )ع( را 
به تصوير كشيده، اشاره كرد و افزود: زندگي 
علي)ع( سرش��ار از چنين لحظات حساسي 
اس��ت و جا دارد كه هنرمندان هر چه بيش��تر 
دس��ت به خلق چنين آثار فاخر و ارزشمندي 

از حضرت بزنند. 
حسيني خاطرنش��ان كرد: جايگاه علي)ع( به 
قدري اهميت دارد كه قرآن نيز در مدح ايشان 
س��خن مي گويد و ايشان را ستايش می كند، 
زيرا كه حضرت وارد معامله اي با خدا ش��ده 
 و تمامي ايم��ان خود را در اين راه گذاش��ته

است. 
وی با تأكيد بر شخصيت جامع االطراف حضرت 
عل��ي )ع( بيان كرد: حض��رت در عين آن كه 
رزمنده اس��ت و در ميدان جنگ نبرد مي كند، 
اما رئوف است. او دالور ، مهربان، سياستمدار 
و همانا عادل اس��ت و با آن كه شير خدا لقب 
گرفته و در جنگ همچون شير با غرش خود 
 رعشه بر تن دشمن مي اندازد، اما پدر يتيمان نيز

هست. 
حسيني در ادامه سخنان خود به اهميت كتاب 
نهج البالغه نيز اش��اره كرد و گفت: اين كتاب 
معجزه علوي اس��ت و بعد از قرآن، مثال آن 
را نداريم،بنابراي��ن امي��دوارم هنرمن��دان در 
تمامي مناسبت ها همدوش مردم و جلوتر از 
آنها دس��ت به خلق آثاري اينگونه بزنند، زيرا 
هرچه ش��ناخت مردم بيشتر شود، در زندگي 
روزمره آنها نيز تأثير بيشتري خواهد داشت و 
 رسالت هنرمندان در زمينه  ديني بسيار خطير

است. 

عکس روز

 نوش آفرين انصاری، رئيس ش��ورای كتاب كودك ايران در گفتگو با مهر، با 
اعالم اين خبر گفت: خانم پاتريشيا آلدانا، رئيس بنياد IBBY )دفتر بين المللی 
كتاب برای نس��ل ج��وان( و از افراد صاحب نام در عرص��ه ادبيات كودك و 
نوجوان جهان به دعوت ش��ورای كتاب كودك از 11 تا 18 شهريور 1390 به 

ايران سفر می كند.
وی درباره هدف از دعوت آلدانا برای سفر 8 روزه به ايران افزود: دفتر بين المللی 
كتاب برای نسل جوان اهميتی ويژه برای امر مطالعه و ترويج آن در كشورهايی 
مانند ايران و افغانس��تان دارد و خانم آلدانا هم بعد از به ايران، عازم افغانستان 
خواهد ش��د. وی با اش��اره به ترجمه كتاب »ش��ب به خير فرمانده« اثر احمد 
اكبرپور نويس��نده حوزه كودك و نوجوان كشورمان توسط آلدانا و توزيع آن 
 Groundwood( در كانادا و آمريكا توسط مؤسسه انتشاراتی وابسته به وی
Books(، گف��ت: خانم آلدانا و كاًل دفتر بين المللی كتاب برای نس��ل جوان، 
اهميت خاصی برای نوشته هايی كه به جای ايجاد تنفر به نزديك كردن آدم ها در 

جامعه بشری می انديشند، قائل است.  
پاتريشيا آلدانا متولد كشور گواتماالست و پس از پايان تحصيالت دانشگاهی 
 Groundwood در آمريكا در سال 1971 به كانادا رفت و مؤسسه انتشاراتی
Books را با هدف نش��ر آثار برتر ادبيات كودكان در سال 1978 تأسيس كرد.  
وی در س��ال 1996 )1375( همين مؤسسه را به ويژه برای انتشار آثار به زبان 
اسپانيايی در آمريكا به ثبت رساند. آلدانا در سازمان های ملی و بين المللی نيز 
فعاليت دارد و از سال 2010-2006 رياست دفتر بين المللی كتاب برای نسل 
 جوان )IBBY( را بر عهده داش��ت و از س��ال 2010 رياست بنياد IBBY را 

بر عهده دارد. 

جزئیات سفر رئیس بنیاد بین المللی 
کتاب برای نسل جوان به ایران

پرويز نات�ل خانلری اديب، سياستمدار، 
زبان ش��ناس، نويس��نده و شاعر معاصر 
ايرانی در اسفند ماه 1292 خورشيدی در 
تهران متولد شد. خانواده پدر و مادر او هر 
دو مازندرانی بودند و در حكومت قاجار 
 شغل ديوانی داشتند. جد او ميرزا احمد
مازندران��ی، ابتدا عن��وان خانلرخان و 
بعد لقب اعتصام المل��ك گرفت. ميرزا 
خانلرخ��ان اعتصام الملك تا پايان عمر 
مشاغلی در وزارت امور خارجه داشت 
و مدي��ر كل وزارت خارج��ه بود. پدر 
خانلری، ميرزا ابوالحسن خان خانلری 
ابت��دا در وزارت عدلي��ه و س��پس در 
وزارت ام��ور خارجه خدمت می كرد و 
از سال 1316 قمری به مدت ده سال در 
تفليس و پترزبورگ مأموريت سياس��ی 
داش��ت. در سال مش��روطيت به تهران 
آمد و لقب اعتصام الممالك گرفت و در 
سال 1309 شمسی در تهران درگذشت. 
نام خانوادگی خانل��ری از لقب جد او 
خانلرخان گرفته شده است. كلمه ناتل 
)نام قديمی ش��هری در مازن��دران( به 
پيشنهاد نيما يوشيج )پسرخاله مادرش( 
بر نام خانوادگی او افزوده شد و با آنكه 
خود هميش��ه آن را ب��ه كار می برد، در 

شناسنامه او نبود.
پروي��ز نات���ل خانل��ری تحصي��الت 
ابتدايی را در مدرسه سن لويی، مدرسه 
آمريكايی تهران و مدرسه ثروت تهران 
گذراند. درس های دوره اول دبيرستان را 
به طور متفرقه امتحان داد و هنگام ورود 
به دارالفنون برای دوره دوم متوس��طه، 
به تش��ويق بديع الزمان فروزانفر كه آن 
زم��ان معلم دارالفنون بود، رش��ته ادبی 
را انتخاب كرد. س��پس وارد دانشسرای 
عالی ش��د و در س��ال 1314 دانشنامه 
ليس��انس زبان و ادبيات فارس��ی را از 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران دريافت 
كرد. پ��س از گذراندن دوره آموزش��ی 
خدمت نظام وظيفه، از س��ال 1315 به 
خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتی 
دبير دبيرس��تان های رش��ت بود. سپس 

ضمن تدري��س در دبيرس��تان ها دوره 
دكتری زبان و ادبيات فارسی را گذراند. 
در سال 1322 خانلری جزء اولين گروه 
دريافت كنن��دگان دكتری زبان و ادبيات 
فارسی از دانش��گاه تهران بود. موضوع 
پايان نامه دكتری او »تحول غزل در شعر 
فارسی« بود كه به راهنمايی ملك الشعرا 
بهار به انجام رس��اند و بع��داً با عنوان 
»تحقيق انتق��ادی در عروض و قافيه و 
چگونگ��ی تحول اوزان غزل فارس��ی« 
به چاپ رس��يد. پ��س از پايان خدمت 
وظيفه، دوران خدمت در دانشگاه تهران 
را آغاز كرد. خانلری كرسی تاريخ زبان 
فارس��ی را در دانشكده ادبيات دانشگاه 
تهران ايجاد كرد و تا س��ال 1357، خود 
متصدی تدريس آن بود. در همان اوايل 
دوران خدم��ت در دانش��گاه تهران، در 
س��ال 1325 انتش��ارات دانشگاه تهران 
را بنيان  گذاش��ت و خ��ود به مدت پنج 
س��ال مديريت آن را به عهده داش��ت.
خانلری از دوران دانشجويی، همكاری 
خود را با مطبوعات آغاز كرد و اش��عار 
و نوش��ته هايش در مجله مهر انتش��ار 
می ياف��ت. در خرداد 1322 نخس��تين 
شماره از مجله ادبی سخن را انتشار داد و 
با وجود وقفه ناخواسته ای كه پيش آمد، 
تا سال 1357 انتشار آن را تداوم بخشيد. 
خانلری در سال 1327 به پاريس رفت و 
مدت دو سال در انستيتو دو فونتيك كه 
ضميمه دانشگاه سوربن بود، به مطالعه و 
تحقيق مشغول شد. او اولين ايرانی بود 
كه با رشته فونتيك )آواشناسی( در اين 
مؤسسه آشنا شد و رساله ای نيز در اين 

باره به زبان فرانسوی نوشت.
 وی در س��ال 1334 مع��اون وزارت 
كش��ور )در دوره وزارت اس��داله علم( 
ش��د. از همان دوران س��ناتور انتصابی 
مازندران شد و چند دوره تا سال 1357 
در آن س��مت بود. از شهريور 1341 تا 
بهمن 1342 مقام وزارت فرهنگ را در 
كابينه اسداله علم داشت. در مقام وزارت 
فرهنگ، طرح ايجاد سپاه دانش را پيشنهاد 

كرد و به تصويب رساند و اجرای آن را 
آغاز كرد. بی تردي��د مهم ترين خدمت 
خانلری به فرهنگ ايرانی، تأسيس بنياد 
فرهنگ ايران با جلب همكاری عده ای 
از پژوهش��گران بود كه در سال 1344 
آغاز ب��ه كار كرد. بنياد فرهنگ ايران در 
م��دت فعاليت خود بيش از 300 عنوان 
كتاب را منتشر كرد كه غالب آنها متون 
و تحقيقات مهمی در جنبه های مختلف 
ادبی و تاريخی و علمی بود.رياست بنياد 
فرهنگ از ابتدای تأسيس تا سال 1357، 
به عه��ده خانلری ب��ود. وی همچنين 
رياس��ت فرهنگس��تان ادب و هنر را به 
عهده داشت. مدتی نيز مدير كلی سازمان 
پيكار با بيسوادی را به عهده گرفت.پس 
از انقالب اسالمی، پرويز ناتل خانلری 
ب��ه م��دت 100 روز زندانی ش��د و از 
همه فعاليت های رس��می و دانشگاهی 

كن��اره گرفت. وی در ش��هريور 1369 
 پ��س از يك دوره بيم��اری طوالنی در 

77 سالگی در تهران درگذشت.
دستاوردها و آثار

مجله سخن، دستور زبان فارسی، تاريخ 
زبان فارسی، طرح ريزی تأليف و انتشار 
فرهن��گ تاريخی زبان فارس��ی، تنظيم 

ديوان حافظ.
شاعری

خانلری خ��ود با آن ك��ه در جوانی در 
شاعری گرايش هايی مشابه نيما يوشيج 
داشت، ولی با مطالعه بيشتر به اين نتيجه 
رس��يد كه عروض فارسی ظرفيت های 
گس��ترده ای دارد و آن چه نيازمند تغيير 
و تحول است، زبان شعر است كه بايد 
امروزی ش��ود. مجموعه اشعار او با نام 
»ماه در مرداب« در س��ال 1343 انتشار 

يافت و بارها تجديد چاپ شد.

 تأسیس بنیاد فرهنگ ایران؛ 
مهم ترین خدمت خانلری به فرهنگ ایرانی
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