
لجبازی پدر خانواده س��بب شد 
ک��ه در یک حادث��ه رانندگی دو 
دخترش فوت کنند. چندی پیش 
س��رهنگ غالم��ی رئیس پلیس 
راهور اس��تان اصفهان در جمع 
خبرنگاران، میزان تصادفات در 

این نقطه را اینگونه تش��ریح کرد: استان اصفهان سال گذشته رتبه سوم 
کشوری را در آمار بیشترین تعداد...

مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان 
اعالم کرد: ارزش صادرات استان 
در پنج ماه گذش��ته 56 درصد و 
در مقابل ارزش واردات اس��تان 
 161 درص��د افزای��ش یاف��ت. 
بر اس��اس این گ��زارش در پنج 

ماهه ابتدای امس��ال، 334 هزار و 377 تن کاال به ارزش 523 میلیون و 
895 هزار دالر از اس��تان اصفهان به خارج صادر ش��ده که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل از نظر وزن...

لجبازی پدر، 
دختران را به کام مرگ کشاند

آمار 5 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته:
افزایش161 درصدی واردات اصفهان

صفـحهصفـحه
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مدیر کل بیمه تأمین اجتماعی استان اصفهان:
افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی
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     صفحه 4

رهبر معظم انقالب:

عظمت امت اسالم مستلزم بازگشت 
به قدرت اسالم و اتکا به خدا است

صفحه2

فوتس��ال  نخس��تین ش��هرآورد 
اصفهان در اولین هفته سیزدهمین 
دوره لی��گ برتر کش��ور برگزار 
ش��د که تیم فوتسال گیتی پسند 
در س��الن پیروزی شهر اصفهان 
با حضور 1500 نفر تماش��اگر با 

نتیجه س��نگین 8 بر 2 از س��د تیم فیروز صفه اصفهان گذشت تا فیروز 
صفه ای ها با آرسنال همدردی کنند چرا ...

صدرنشینی گیتی پسند در هفته نخست؛ 
چه بر سر فیروز صفه اصفهان

 آمده است؟

     صفحه 3

با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری؛
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
معرفی شد

     صفحه 15

ساخت هتل
 منظر باستانی آتشگاه 

را تخریب می کند
س��اخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه یک 
اقدام اش��تباه و مخالف هم��ه ضوابط و قواعد 
پذیرفته ش��ده جهانِی صیانت و حفاظت »منظر 
باس��تانی« اث��ر تاریخی اس��ت و بای��د هرچه 
زودتر جلوی آن گرفته ش��ود. منظر ِ باس��تانی 
»آتش��گاه« حاصل سازگاری س��یمای فرهنگی 
و طبیع��ی در ط��ول زم��ان و بیانی آش��کار و 
عمیق از درک متقابل این دو اس��ت. سازندگان 
بن��ای آتش��گاهِ اصفهان، س��اخته خ��ود را در 
گرو آش��تی با طبیعت و هم س��و ش��دن با آن 
می دیدند. جدا ش��مردن نش��انه های تاریخی 
 از بس��تر طبیعی در فراین��د حفاظت و مرمت، 
آس��یب پذیری اثر را دو چندان می کند. یاغش 
کاظم��ی، مول��ف کت��اب » آتش��گاه اصفهان« 
با اش��اره ب��ه قدمت و س��ابقه بنای آتش��گاه، 
درب��اره کاربری های ای��ن بنا در ط��ول تاریخ 
 گفت: س��ابقه س��اخت این بنا به عهد عیالمی 
بازمی گردد و بنایی زیگوراتمانند بوده اس��ت 
در خدم��ت آداب دین��ی رای��ج در آن عص��ر. 
بعده��ا در عه��د م��اد و هخامنش��یان از آن به 
 مانند تختگاهی در پردیس س��بز و خرم حاشیه 
 زاین��ده رود ب��رای اقام��ت ش��اهانه اس��تفاده 
می کردند. »ابن ُرس��ته« در »االعالق النفیسه«، 
بنا را از پادش��اهِ کیان��ی، »کاووس« میداند، که 
در زم��ان بهمن پس��ر اس��فندیار بازس��ازی و 
آتش��کده ای در آن بنا ش��د. »حمزه اصفهانی« 
نیز همین گفته ابن ُرس��ته را تأیید می کند و از 
آتشکدهای به نام »شهر اردشیر« نام می برد که 
توس��ط کی اردشیر )بهمن بن اسفندیار( بعدها 
در محل ساخته شد. در عهد اشکانیان، کارکرد 
دینی بن��ا با قرار دادن تندی��س هایی از ایزدان 
مهر و ناهید و تخت نش��ینی آتش زرتشتی در 
آن از سر گرفته ش��د و همزمان در پیرامون بنا 

استحکامات دفاعی نیز ساختند.
در صفحه 14

آگهي فراخوان عمومي مهندسان مشاور حقيقي و حقوقي
طراحي  جهت  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
از طریق  و حقوقي  مهندسان مشاور حقیقي  ارزیابي  به  پروژه هاي عمراني خود نسبت  اجراي  و 

فراخوان عمومي دعوت به عمل آورد.
لذا كلیه متقاضیان شركت كننده در فراخوان مي توانند به منظور تكمیل و ارائه فرم هاي ارزیابي 
و درماني  بهداشتي  و خدمات  علوم پزشكي  دانشگاه  خیابان هزارجریب-  به آدرس: اصفهان- 
استان اصفهان- روبروي دانشكده پرستاري و مامایي- مدیریت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني 

دانشگاه- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز جهت دریافت فرم هاي ارزیابي:

1- درخواست كتبي جهت شركت در فراخوان
2- تصاویر اساسنامه شركت، آخرین آگهي تغییرات رسمي،  گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن 7922315 و 6700199 تماس 
حاصل نمایند.

شركت عمران شهر جدید مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر 
دارد تعداد محدودي از قطعات زمین با كاربري هاي نانوایي )سنتي و مجتمع 
صنعتي نانوایي(، زمین آموزشي، درماني و اداري واقع در محله هاي ماهان، 
مهران و كوشش )سایت مسكن مهر( شهر مجلسي را از طریق مزایده عمومي 
نوبت  آگهي  نشر  تاریخ  از  مي توانند  محترم  متقاضیان  برساند.  فروش  به 
یا  مراجعه  این شركت  واگذاري  و  امور مسكن  به  هفته  یك  مدت  به  دوم 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 2284 و 0335-5452228 

تماس حاصل فرمایند.
مجلسي-  جدید  شهر  بروجن-  مباركه  جاده   20 كیلومتر  اصفهان-  نشاني: 

بلوار ارم- شركت عمران مجلسي سایت اینترنتي: 
www.majlessi-ntoir.gov.ir

مدیریت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

شرکت عمران شهر جدید مجلسي

م الف/ 8134

م الف/ 8085

نوبت اول

نوبت اول

آگهي مزايده
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

چهار تهدید اصلي اقتصاد جهاني
اتحادیه اروپا در حال فروپاش��ی اس��ت، 
جهان عرب دچار مشکالتی پیچیده شده، 
الگوی رش��د اقتصادی چین تحت فشار 
شدید قرار گرفته و الگوی سرمایه داری 
مبتنی بر اعتبارات آمریکا دچار اختالالت 

شدید گشته و در حال فروپاشی است.
ب��ه گ��زارش م��وج، در خاورمیانه مردم 
لیب��ی با بی��رون ک��ردن دیکتات��ور خود 
 ب��ه جمع م��ردم تون��س، مص��ر و یمن 
پیوسته اند. این نشان می دهد که الگوی 
قبلی حکومت در خاورمیانه که بر مبنای 
قدرت پادشاهان و دیکتاتورهای نظامی بنا 
شده بود و ثروت ملی و نفت مردم منطقه 
را به یغما می بردند، دیگر پایدار نیست. 
این دیکتاتورها با اس��تفاده از منابع ملی، 
سلطه خود را بر قدرت حفظ می کردند 
و ب��ه تملک بخش ه��ای کلیدی اقتصاد 
ای��ن کش��ورها می پرداختند، ام��ا اکنون 
جوانان عرب ب��ه آن دوران پایان داده اند 
و دیگر حاضر نیس��تند در جهان مدرن و 
در حال پیشرفت امروز عقب نگه داشته 
شوند. البته هنوز نظام مناسبی برای رهبری 
این کش��ورها تدوین نش��ده و این یکی 
از موضوعاتی اس��ت که باعث می شود 
وضعیت آتی اقتصادی این کش��ورها در 
هاله ابهام قرار گیرد و به دلیل وابس��تگی 
سایر کش��ورها به منابع نفتی خاورمیانه، 
اقتصاد جهانی به نوعی از این منطقه مورد 
تهدید واقع شود. از طرفی در نیمه شمالی 
کره زمین که ابتدا به نظر می رسید تشکیل 
اتحادی��ه اروپ��ا و منطقه ی��ورو ابتکاری 
مناسب باشد، گویا با وجود تشکیل واحد 
پولی مشترک، هر کشوری به اداره اقتصاد 
خود به ش��کلی متفاوت پرداخته و اینک 
ناهماهنگ��ی در نظام مال��ی و اقتصادی 
این کشورها مش��کالت فراوانی را ایجاد 
کرده است. اکنون اتحادیه اروپا به کمک 
کشورهای پرهزینه شتافته و سعی می کند 
راه حلی برای خروج کشورهای پرتغال، 
ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا از بحران مالی 
کنونی بیابد. اما این کش��ورها تا چه حد 
می توانند برنامه های ریاضت اقتصادی را 
به اجرا بگذارند و ناآرامی های اجتماعی 
رو به گس��ترش در ای��ن مناطق آیا اجازه 
تشدید این برنامه ها را خواهد داد؟ به هر 
ح��ال منطقه یورو و اتحادیه اروپا مجبور 
خواهد شد تا گستره خود را کاهش دهد 

و این موضوع ش��وک های ش��دیدی را 
به بازارهای مال��ی و اقتصاد جهانی وارد 
خواهد کرد. اما در شرق، چین به الگوی 
اقتصادی مبتنی بر ارزش پولی تعدیل یافته 
وابسته ش��ده و رشد اقتصادی خود را بر 
پایه ص��ادرات بنا نهاده ک��ه این روند به 
تدریج منجر به ایجاد بازار مصرف داخلی 
ضعیف و نرخ باالی پس انداز دارایی در 
این کش��ور شده اس��ت. اما معضل حاد 
بیکاری در بازارهای آمریکایی و اروپایی 
و کاهش تقاضای محصوالت چین باعث 
ش��د تا الگوی اقتصادی این کش��ور که 
مبتنی بر صادرات ب��ود نیز متزلزل جلوه 
نماید. از س��وی دیگر، با توجه به این که 
اقتصادهای شرق آسیا به شدت وابسته به 
اقتصاد چین می باشند، شوک های ناشی 
از افزایش مشکالت اقتصادی داخلی این 
کش��ور از جمله افزایش تورم می تواند 
ب��ا انتقال به بازارهای آس��یایی به اقتصاد 
جهانی صدمات زی��ادی وارد کند. اما در 
آن سوی جهان، آمریکا پس از پشت سر 
گذاش��تن چندین دهه از اقتصاد مبتنی بر 
مصرف اعتبارات که در آن بیش��تر مردم 
ب��ا اس��تفاده از اعتبارات و مش��وق های 
اقتصادی در طبقه متوس��ط جای گرفتند 
 و کمت��ر ب��ه افزای��ش تولی��دات داخلی 
پرداخت��ه اند، اکنون با مش��کالتی جدی 
و پیچیده ای روبه رو ش��ده اس��ت. تنها 
راه خ��روج آمری��کا از بح��ران کنونی و 
جلوگی��ری از وق��وع م��وج دوم رک��ود 
اقتصادی، اصالحات گسترده ساختاری، 
افزایش مالیات و س��رمایه گذاری کالن 
در بخش های زیرس��اختی، آموزش��ی، 
تحقیقاتی و تولید اس��ت. این اصالحات 
قطع��اً در کوت��اه مدت پاس��خگوی رفع 
مشکالت متعدد اقتصادی آمریکا نخواهد 
ب��ود و پیامدهای ناش��ی از آن، از جمله 
کاهش ارزش اعتبارات آمریکا در بازارهای 
جهانی تأثیرات مخرب گسترده ای را بر 
اقتصاد جهانی خواهد گذاش��ت. بنابراین 
چهار عامل مخرب در حال حاضر اقتصاد 
جهانی را که به تازگی بحران مالی س��ال 
2008 را پشت سر گذاشته تهدید می کنند 
و عدم دستیابی به توافقات جامع و فراگیر 
می��ان بازاره��ای نوظهور و کش��ورهای 
توسعه یافته به وخامت این وضعیت دامن 

خواهد زد.

خبر

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای رهب��ر معظ��م 
انقالب اس��المی در دیدار جمعی از مسئوالن و 
قش��رهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی 
)ره(، بیداری اس��المی در منطقه را، بازگش��ت 
مسلمانان به هویت اصیل اسالمی خود دانستند 
و تأکید کردند: ش��کوه و عظمت امت اسالمی 
در بازگشت به قدرت اسالم و اتکال به خداوند 
متع��ال و ش��ناخت توانایی های ش��گرف خود 

است.
 ایش��ان ب��ا تأکی��د بر اینک��ه بیداری اس��المی 
در منطق��ه و حض��ور مردم در صحن��ه برای به 
دس��ت گرفت��ن سرنوش��ت خ��ود، تجربه ای 
بس��یار مهم و ارزش��مند در تاریخ اسالم است، 
افزودن��د: حوادثی که ام��روز در مصر، تونس، 
یم��ن، لیبی، بحرین و برخی کش��ورهای دیگر 
در حال وقوع اس��ت، حوادث��ی تعیین کننده و 
سرنوشت س��از برای ملت های مسلمان است. 
رهبر انقالب اس��المی خاطر نش��ان کردند: اگر 
اراده ملت های اس��المی بر کسانی که سعی در 
مداخله در کش��ورهای اسالمی دارند، غلبه پیدا 
کند، کشورهای اس��المی تا مدت های طوالنی، 

حرکتی پیش رونده خواهند داشت. 
حضرت آی��ت ا... خامنه ای افزودن��د: اما اگر 
دنیای استکبار و سردمداران سلطه و صهیونیزم 
جهانی از جمله رژیم مس��تکبر و ظالم آمریکا، 
بتوانن��د بر این امواج س��وار ش��وند و مدیریت 
صحنه را به دس��ت بگیرند، قطعًا دنیای اس��الم 
تا ده ها س��ال دچار مش��کالت ب��زرگ خواهد 
ب��ود.  ایش��ان وظیف��ه امت اس��المی ب��ه ویژه 

نخبگان سیاسی و فرهنگی دنیای اسالم را برای 
جلوگیری از بروز چنین اتفاق ناگواری، بس��یار 
مهم و حس��اس خواندند و تأکید کردند: امروز، 
روز امتحان بزرگ کشورها و ملت های اسالمی 
اس��ت زیرا ملت های مس��لمان به توانایی خود 
و قدرت ش��گرف و کارآیی آن، ش��ناخت پیدا 

کرده اند.
 رهبر انقالب اس��المی، عملک��رد ملت بزرگ 
ایران در س��ی سال گذش��ته را نمونه آشکاری 
از اس��تقامت و به��ره گیری از هم��ه توان، در 
مس��یر صراط مس��تقیم برش��مردند و افزودند: 
اکنون نتایج این اس��تقامت س��ی س��اله آشکار 
ش��ده و مقطع فعل��ی یکی از درخش��ان ترین 
 مقاط��ع حی��ات تاریخ��ی مل��ت ایران اس��ت. 
ایش��ان خاطر نش��ان کردند: در این سی سال، 
نس��ل های پی در پی، با یک هدف و انگیزه در 
مقابل فشارهای اس��تکبار از جمله تحریم ها و 
تهدیدهای نظامی، سیاس��ی و امنیتی ایستادگی 
کردند و امروز مل��ت ایران، ملتی عزیز، مقتدر، 
پیش رون��ده، امیدوار به آینده و دارای چش��م 

انداز روشنی است.

رهبر معظم انقالب:

عظمت امت اسالم مستلزم 
بازگشت به قدرت اسالم و اتکا به خدا است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

انتقاد نماینده مردم نطنز 
از عدم معرفی مفسدان اقتصادی 

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در 
معرفی مفس��دان اقتصادی و برقراری عدالت در جامعه توفیق چندانی نداشته 
است. محمد ضابطی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه دولت در ابتدای تشکیل 
ش��عارهای  خوبی همچون معرفی مفسدان اقتصادی و برقراری عدالت را بیان 
می کرد، تصریح کرد: دولت یا نباید بحث معرفی مفسدان اقتصادی را مطرح یا 
باید آن را عملیاتی می کرد. وی اظهار داشت: اگر منظور رئیس جمهور معرفی این 
مفسدان به جامعه و مردم بوده که تاکنون حتی یک مورد نیز اتفاق نیفتاده است 
و اگر معرفی این افراد به مراجع قضایی بوده که من از معرفی و یا عدم معرفی 
آن اطالع چندانی ندارم. نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در بحث برقراری عدالت نیز اگر به معنای فلسفی به 
عدالت نگاه کنیم باید هر چیز یا هر کس در سر جای واقعی خود قرار گیرد و 
س��طح زندگی مردم به یکدیگر نزدیک و مساوات برقرار شود، افزود: قضاوت 
برقراری یا عدم برقراری عدالت با مردم است.  وی تصریح کرد: اگر به عدالت 
این طور نگاه شود که هر کس بر اساس شایسته ساالری به کاری گمارده شود به 
نظر من دولت توفیق چندانی نداشته است و انتصاب بسیاری از مدیران بر اساس 
شایسته ساالری نبوده است. ضابطی در پاسخ به این سئوال که نقش صداقت در 
تعامل دولت با مجلس و دولت با مردم چیست؟ گفت: بر اساس تأکیدات رهبر 
معظم انقالب، سیاه نمایی خوب نیست و سفید نمایی بیش از اندازه نیز ارزشی 
ندارد. وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین پشتوانه نظام و هر سه قوه مردم هستند و 
مردم نیز از شعور ذاتی و هوش خوبی برخوردار هستند، تأکید کرد: اگر صادقانه 
نکات مثبت را بیان کنیم و نکات منفی و نقطه ضعف ها را در هر زمینه ای و بنا به 
هر دلیلی صادقانه با مردم در میان بگذاریم و در صورت نیاز از آن ها عذرخواهی 
کنیم، بی شک مردم نیز می پذیرند و در این زمان ارتباط شفاف تر و دوستانه تری 
میان مردم، دولت، مجلس و نظام پیش می آید، که در حل مشکالت و پیشبرد 
امور جامعه تأثیرگذار است. نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای 
اس��المی اضافه کرد: گاهی اوقات دست به حرکاتی زده می شود که هدف تنها 
جلب آرای عمومی است، در حالی که اگر صادقانه ضعف ها و قوت ها را در میان 

بگذاریم مردم نیز به راحتی از ما می پذیرند.

هشدار رئیس کل بانك مرکزي 
به فعاالن بازار سكه

رئیس کل بان��ک مرکزي با توجه به وضعیت طال در بازارهاي جهاني به 
فعاالن بازار س��که در داخل کش��ور هش��دار داد و گفت: قیمت سکه در 
تمام دنیا نامتعادل اس��ت و فعاالن این بازار مراقب باش��ند زیان هنگفتي 
نبینن��د. محمود بهمني در گفتگو با ایرنا، اظهار داش��ت: بانک مرکزي مي 
تواند هم اکنون نیاز بازار س��که را تأمین کند، زیرا این بانک س��که ها را 
ارزان ت��ر از بازار جهاني ارائه نمي کند و به همین دلیل در این خصوص 
نگراني ندارد. وي ادامه داد: بانک مرکزي معادل س��که هاي عرضه شده 
ش��مش وارد کشور کرده و پس از ضرب سکه با دریافت کارمزد، مجدد 
به بازار ارائه مي کند. بهمني با بیان اینکه قیمت س��که هم اکنون در تمام 
دنیا نامتعادل اس��ت، اظهار داش��ت: این امر مي تواند تنش هایي را ایجاد 
کند و افرادي که وارد این بازار مي ش��وند باید بس��یار حساب شده عمل 

کنند تا زیان هنگفتي نبینند. 

احمد توكلی:
اقدامات دولت بیش از کار و سرمایه گذاری 

فرهنگ مصرف را رشد می دهد
رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس گفت: اقداماتی ک��ه دولت برای کاهش 
نابرابری هدف قرار داده، بیش از آنکه فرهنگ کار و سرمایه گذاری را رشد دهد 
فرهنگ مصرف را رشد می دهد. احمد توکلی در گفتگو با فارس در خصوص 
سخنان مقام معظم رهبری در خصوص چهار شاخص کالن اقتصادی کشور 
یعنی رشد 8 درصدی، کاهش بیکاری، کاهش نرخ تورم، اظهار داشت: قباًل 
هم در ش��رف یابی مسئوالن کشور در ماه مبارک رمضان، مقام معظم رهبری 
فرمودند که تورم مورد انتظار نیز کنترل نشده و اهداف اشتغال نیز تحقق پیدا 

نکرده است. 
وی گفت: زمانی که اهداف شاخص های تورم، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری 
را که همه این موارد به هم مرتبط هستند، اتفاق نیفتاده، بدین معنی است که در 
بحث اقتصاد کالن به خوبی عمل نشده است. توکلی به دالیل عدم تحقق این 
شاخص ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت به انتقادات اقتصادی توجه کافی 
نداشته و خودش هم الگویی نداشته است، در نتیجه اسیر نوعی جبر غالب 
شده که الگوی لیبرال سرمایه گذاری است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی افزود: اقداماتی که دولت برای کاهش نابرابری هدف قرار 
داده، بیش از آنکه فرهنگ کار و سرمایه گذاری را رشد دهد، فرهنگ مصرف 

را رشد می دهد. 

مدیر عامل شركت ملی نفت ایران:
افزایش 50 هزار بشكه ای صادرات نفت

مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان 
صادرات نفت ایران حدود 50 هزار بشکه در روز افزایش یافته و روند افزایشی 
آن همچن��ان ادامه دارد. ب��ه گزارش ایرنا احمد قلعه بانی اف��زود: با توجه به 
هدفمندی یارانه ها و کاهش مصرف فرآورده های نفتی در کشور پیش بینی 

می شود میزان فروش نفت خام کشور در آینده افزایش بیشتری یابد. 
قلع��ه بان��ی با اش��اره به اینک��ه با آغ��از تولی��د زود هنگام نف��ت برخی از 
میادی��ن نفتی کش��ور مانن��د ی��ادآوران و آزادگان، ظرفیت تولی��د نفت خام 
کش��ور افزای��ش خواه��د یافت، اف��زود: هم اکنون می��زان تولی��د در میدان 
نفتی مس��جد س��لیمان افزایش یافت��ه و در مجم��وع ظرفی��ت تولید نفت 
 خ��ام ایران تا پایان س��ال بین 40 تا 50 هزار بش��که در روز افزایش می یابد.
 این مقام نفتی کشور با اشاره به اینکه در مجموعه صنعت نفت در خصوص 
موضوع های گوناگون از جمله حمایت از س��اخت تجهیزات نفتی در داخل 
کشور، اتاق فکر داریم، افزود: هم اکنون بیش از 60 درصد از تجهیزات مورد 
نیاز صنعت نفت و گاز کشور در بخش باالدستی در داخل تولید می شود و این 

میزان در سه سال آینده به 90 درصد خواهد رسید. 
این مقام نفتی کش��ورمان در مورد سیاس��ت گذاری در زمینه اش��کال جدید 
قراردادهای نفتی گفت: این امر در شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی است 

و تا دو ماه آینده اشکال جدیدی از قراردادهای نفتی ایران معرفی می شود.

محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان- امور پیمانها
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 1390/6/16

مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 1390/06/17 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1390/6/28 و زمان بازگشایي روز سه شنبه مورخ 1390/6/29 ساعت8:30 صبح محل سالن جلسات اداره 
كل مي باشد.

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان
سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي یا واریز وجه به حساب تمركز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانك كشاورزي شعبه سازمان جهاد كشاورزي به نام اداره كل منابع 

طبیعي و  آبخیزداري استان اصفهان
فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستي توسط اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر اینصورت پاكت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

با توجه به اینكه دامنه مناسب ترین قیمت هاي پیشنهادي براساس بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام مي گیرد ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 مي باشد.
هزینه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد.

حداقل رتبه مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مبناي برآوردمدت انجام كارمحل انجام كارموضوع مناقصه
مورد نیاز

فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي و 10 ماهشهرستان نائیناجراي بند خاكي حوضه آبخیز سپرو
5 آب1/777/756/44611/833/269تأسیسات مكانیكي سال 88

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیك حوضه 
آبخیز هندوكش

شهرستان 
5 آب2/292/712/37613/378/137فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهفریدن

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیك حوضه 
آبخیز حاجیله

شهرستان 
5 آب1/719/496/57211/658/490فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهگلپایگان

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیك حوضه 
آبخیز قلعه قدم

شهرستان 
5 آب2/299/974/87713/399/925فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهسمیرم

اجراي بندهاي سنگ و سیمان حوضه آبخیز 
علي  آباد

شهرستان 
5 آب1/835/978/52412/007/936فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهچادگان

شهرستان خورو اجراي بند سنگ و سیمان حوضه آبخیز خنج
فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي و 10 ماهبیابانك

5 آب1/885/987/79212/157/963تأسیسات مكانیكي سال 88

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیك حوضه 
آبخیز تجره

شهرستان 
5 آب1/718/700/61511/656/102فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهكاشان

اجراي بندهاي سنگ و سیمان و بیولوژیك حوضه 
آبخیز سكان

شهرستان 
5 آب992/979/1039/464/896فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 1088 ماهفریدونشهر

شهرستان اجراي طرح بیولوژیك حوضه آبخیز علي آباد
5 كشاورزي879/021/5938/895/108فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعي سال 788 ماهچادگان

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

م الف/ 8178 روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
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به گفته یک اس��تاد دانشگاه کودک آزاری یک مقوله چند 
بعدی است که شامل آزار جسمی و روحی است و از این 
جهت با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 
س��ال 81 و قانون مجازات اسالمی با مشکل قانونی روبه 

رو نیستیم.
توجه به دوران کودکی به عنوان یکی از مراحل رش��د در 
زندگی محصول شرایط مدون است. تا دوران قرون وسطی 
اساساً مفهوم کودکی وجود نداشت. این بدان معنی نیست 
که کودکان مورد غفلت قرار می گرفتند یا رها می شدند. 
بلکه منظور این است که توجه به کودک به معنای آگاهی 
از طبیعت خاص کودکی که او را از بزرگساالن و یا جوانان 
متمایز سازد، وجود نداشت. این فقدان تعریف از طبیعت 
خ��اص کودکی به همه حوزه های عمل اجتماعی از قبیل 
بازی ها، حرفه ها و جنگل ها س��رایت کرده بود. تا آغاز 
قرن بیستم در بریتانیا و بیشتر کشورهای غربی کودکان در 
س��نی که اکنون خیلی زود به نظر می رسد، به کار گمارده 
می شدند. این اندیشه که کودکان حقوق مشخصی دارند 
پدیده جدیدی است. عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در 
این باره گفت: دالیل متعددی را می توان برای مورد توجه 
واقع ش��دن کودکی مطرح کرد. اولین توجه بعد از جنگ 
جهانی دوم به وجود آمد. زیرا حین جنگ سوءاستفاده های 
بی ش��ماری از کودکان صورت گرفت ک��ه در نهایت در 
س��ال 1984 در منش��ور حقوق بشر به حقوق کودکان نیز 
اشاره شد. ثریا معمار دالیل اقتصادی و اجتماعی که بر این 

موضوع تأثیر گذاشته اند را بدین شرح عنوان کرد:

- با پایین آمدن نرخ رشد زاد و ولد در کشورهای پیشرفته و 
سالخوردگی هرم جمعیتی ارزش حفظ جمعیت جایگزین 

و تربیت کودکان مورد توجه قرار گرفت.
- تغییر در ساختار خانواده به شکل هسته ای یکی از دالیل 
توجه بیشتر به کودکان بود، زیرا خانواده محدود به پدر و 

مادر و فرزندان گردید.
- رشد باالی جمعیت جوان کشورهای در حال توسعه و 
نگرانی درباره کنترل جمعیت و توسعه این کشورها باعث 

شد به کودکان توجه بیشتری شود.
وی افزود: انس��انی تر ش��دن رفتار بشر نس��بت به قرون 
گذشته نیز بی تأثیر نبوده است. تمام این عوامل باعث شد 
که کنوانسیون حقوق کودکان در سال 1959 تهیه و تنظیم 
ش��ود و از آن تاریخ به بع��د کار کودکان به عنوان معضل 
اجتماعی تعریف گردید. به گفته این استاد دانشگاه براساس 
ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک دولت ها باید حق کودک 
را در برخورداری از حمایت در برابر استثمار اقتصادی به 
رسمیت بشناسند. ثریا معمار خاطرنشان کرد: طبق این قانون 
کارهایی که مزاحم آموزش، بهداش��ت، تحول اجتماعی، 
اخالقی، فیزیکی، روحی و ذهنی کودکان اس��ت و به آنها 
آسیب می رساند ممنوع اعالم شده است. با وجود چنین 
قانون هایی وقتی بحث کودک آزاری مطرح می شود جای 

تأسف است اما پدیده کودک آزاری از دیدگاه علمی:
یک استاد دانشگاه با بیان این که قانون، در حمایت کودکان 
و نوجوانان بحث آزارهای روحی را مطرح کرده اس��ت، 
تصری��ح کرد: بحث آزارهای جس��می در قالب ضرب و 

جرح در قانون مجازات اسالمی به صورت مفصل مطرح 
ش��ده ک��ه از جهت قانونی با آن مش��کل نداریم اما قانون 

می تواند مصادیق کودک آزاری روحی را شفاف تر کند.
کوشکی افزود: این که قانون فقط بگوید آزار روانی طفل 
ممنوع اس��ت، کفایت نمی کند بلکه باید مشخص کند تا 
رویه قضایی براس��اس مس��ائلی که قانونگذار اعالم کرده 
راهش را پیدا کند و این قانون، اجرایی ش��ود. در واقع در 
بح��ث کودک آزاری بی��ش از این که نیاز به بحث کیفری 
داش��ته باشیم الزم است تا در پیش��گیری از کودک آزاری 
ت��الش کنیم و افکار عمومی را نس��بت به این قضیه آگاه 

سازیم.
این اس��تاد دانش��گاه کودک آزاری را یک پدیده اجتماعی 
دانس��ت که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نیاز به 
بررسی دارد و خاطرنشان کرد: انتظار داریم قوانین کیفری 
این مش��کل را حل کند و همیش��ه این جمله عنوان شده 
که پیش��گیری بهتر از درمان اس��ت، بنابرای��ن آخرین راه 
حل، قوانین کیفری با در نظر گرفتن مش��کالت احتمالی 

آن است.
کوشکی با بیان این که باید بسترهای جرم زا را در جامعه 
از بین ببریم، اظهار کرد: یکی از جرم شناس��ان می گوید 
هر جامعه ای شایسته بزهکاران خود است؛ بنابراین همه 
افراد جامعه در قبال پدیده بزهکاری مسئولند. البته گاهی 
اوقات م��واردی از کودک آزاری در رس��انه ها و روزنامه 
مطرح می ش��ود ک��ه در اینجا ذهن همه اف��راد به والدین 
کودکان تمرکز می ش��ود اما واقعیت این اس��ت که کلیه 
نهادهای اجتماعی و حت��ی کل جامعه در قبال این پدیده 
ناپسند هریک به سهم خود مسئولند. وی تأکید کرد: باید 
نه��اد خانواده را تقویت کنیم و ب��ه والدین، آموزش های 
الزم را برای مواجهه با کودک بدهیم. همچنین سطح رفاه 
خانواده را باید تا حد قابل قبولی ارتقا دهیم. خانواده های 
بی سرپرست یا بدسرپرست را شناسایی کنیم و امکانات 
الزم را ب��رای کمک به این خانواده ه��ا فراهم آوریم. آزار 
روحی یک مقوله روانی و روانشناسی است. به عنوان مثال 
ممکن است پدر و مادری برای تربیت فرزند خود عصبانی 
شوند. به طور یقین این امر، آزار روحی قلمداد نمی شود اما 
قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصادیق 
آزار روحی را مشخص نکرده است. گاهی اتفاق می افتد 
که طفل خردس��الی چند روز در زیرزمین پنهان می شود. 

این آزار روحی است.
به نقل از س��ایت تبیان یکی دیگر از بحث های مهم را در 
زمینه پیشگیری از کودک آزاری، تقویت فرهنگ عمومی 
و بنیان ه��ای اخالقی و ارزش��ی در جامعه اس��ت. وکیل 
دادگستری در این باره تصریح کرد: باید در منابر دینی این 
امر را تبلیغ کنیم که اگر یک کودک مرتکب خطایی ش��د، 

چگونه با او برخورد شود. 
البت��ه در اینجا فقط بخ��ش عمومی کفای��ت نمی کند و 
سازمان های مردم نهاد نیز باید به کمک بخش دولتی بیایند. 
اگر به بیوگرافی بزهکاران حرفه ای مثل خفاش شب نگاه 
کنید می بینید اوج مسائل و مشکالتی که داشته در دوران 

کودکی وی بوده است. 
کوشکی عدم تربیت صحیح، عدم امکانات مناسب و عدم 
برخورداری از والدین مناس��ب را ازجمله عوامل آس��یب 
رس��ان به جامعه برشمرد و خاطرنش��ان کرد: هزینه هایی 

که برای اطفال در معرض خطر صرف می کنیم، به نوعی 
سرمایه گذاری است زیرا با این کار، به جای این که چنین 
کودکانی بزهکار شوند می توانند به عنوان عناصر مفید در 

جامعه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در زمینه مسائل مربوط به جلوگیری از کودک 
آزاری و سایر موارد مرتبط با این امر نهادها و سازمان های 
مختلفی از جمل��ه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، س��ازمان 
بهزیس��تی و تأمین اجتماعی فعالیت می کنند که امکانات 
و بودجه ها پراکنده شده و به نوعی توانایی و امکانات این 
نهادها مثله شده، کارآمد نیست. در واقع باید یک مدیریت 
و مرکز واحد داشته باش��یم و بودجه الزم را در اختیارش 
ق��رار دهیم. برای آن فرآیند و برنام��ه تعیین کنیم و از آن 
مس��ئولیت بخواهیم. به عقیده من این امر در بحث مقابله 
با پدیده کودک آزاری به لحاظ ساختاری و سازمانی مهم 

است. 
این استاد دانشگاه، رقم سیاه را یکی دیگر از ویژگی های 
جرایم کودک آزاری دانس��ت و درباره آن توضیح داد: این 
عمل در محیط پنهان خانواده و مدرس��ه اتفاق می افتد که 
آمار آن خیلی باالست. البته در حال حاضر دادستان تهران 
و نهادهای متولی تلفن های ویژه ای را اختصاص داده اند 
در جهت این که مواقعی که مردم با این قبیل موارد مواجه 
شدند، تماس بگیرند. البته این مسأله دارای اهمیت است و 
باید دید زمانی که این افراد را شناسایی کردیم چه تدبیری 

را باید برای آنها به کار ببریم.
کوشکی افزود: شاید فداشدن کودکان مظلوم، فریاد بلندی 
باشد که توجه ها را می طلبد تا در زندگی اجتماعی حس 
مدیریت بیش��تری داشته باش��یم کمک به افراد جامعه و 

خدمت صادقانه بدون منت را از وظایف خودمان بدانیم. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزار روحی 
کودکان نیز خاطرنشان کرد: آزار روحی یک مقوله روانی 
و روانشناس��ی اس��ت. به عنوان مثال ممکن است پدر و 
مادری برای تربیت فرزند خود عصبانی شوند. بنابراین بهتر 
اس��ت قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
مصادیق آزار روحی را مشخص کند و چون معلوم نکرده 
اس��ت عماًل رویه قضایی خیلی تعریف درست و شفافی 
از آزار روح��ی نداده و به همین خاطر ما در عمل در این 
زمینه با مشکل مواجهیم. این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به 
 پرسشی در مورد سپردن کودکان آسیب دیده به بهزیستی، 
اظه��ار کرد: در مورد کودک آزاری قانون این اجازه را نمی 
دهد که یک طفل را حتی اگر والدینش ناشایست باشند به 
طور دایمی از خانواده جدا کنیم. قانون در این بخش نیازمند 
اصالح اس��ت. به عنوان مثال زمانی که طفلی را شناسایی 
کردی��م که در یک خانواده ک��ودک آزار بوده و والدین او 
شایستگی الزم را برای نگهداری از وی را نداشتند، سازمان 

بهزیستی نمی تواند کودک را به خانواده ای دیگر بسپارد.
کوش��کی در پای��ان تصری��ح ک��رد: بای��د ی��ک مرک��ز 
واحد داش��ته باش��یم با امکان��ات ویژه و قوانین روش��ن 
 ک��ه در جه��ت حمای��ت از ک��ودکان فعالی��ت کن��د. 
به عنوان مثال مرکزی باش��د که به صورت پنج یا ش��ش 
سال، کودک را سرپرس��تی و برایش مستمری تعیین کند 
و از جه��ت تحصیلی، اخالقی و روان��ی او را تأمین کند. 
متأسفانه سازمان های امدادگر مثل کمیته امداد خمینی )ره( 

و یا سازمان بهزیستی فاقد چنین امکاناتی هستند.

 مهرناز مهربان
لجبازی پدر خانواده سبب شد که در یک حادثه رانندگی 
دو دخت��رش فوت کنند. چندی پیش س��رهنگ غالمی 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در جمع خبرنگاران، 
می��زان تصادفات در این نقطه را اینگونه تش��ریح کرد: 
اس��تان اصفهان سال گذشته رتبه س��وم کشوری را در 
آمار بیش��ترین تعداد تصادفات به خود اختصاص داده 
اس��ت. براس��اس آمار ماهانه 117 نفر در اس��تان بر اثر 
تص��ادف جان خود را از دس��ت می دهند و این رقم به 
منزله س��قوط یک هواپیمای فوکر با 117 سرنشین در 
هر ماه است که باید حساسیت ها نسبت به این حوادث 
افزای��ش یابد. براس��اس آمار اخذ ش��ده از مراکز بیمه 
اس��تان، سال گذشته برای 74 هزار و 556 پرونده، 923 
میلیارد ریال خس��ارت به صورت دیه و مالی پرداخت 
ش��ده اس��ت و این رقم به جز 4000 پرونده در دست 
رس��یدگی این مراکز بوده است. همچنین بیش از 105 

درصد تصادفات در شهر اصفهان اتفاق می افتد.
گفتنی اس��ت که: ای��ن آمار تنها مربوط به یک اس��تان 
اس��ت و اگر آمار کل کش��ور بیان شود برای همه جای 
تأس��ف باقی می ماند. وقتی دالی��ل تصادفات را جویا 
می ش��ویم می بینیم این تصادفات یا به علت نداش��تن 
صبر و حوصله در رانندگی و عجله بی مورد یا از دست 
دادن هوشیاری و خواب آلودگی حین رانندگی به ویژه 

در شب و.. رخ می دهد.

بیشتر توصیه های پلیس این است که والدین بر فرزندان 
خود نظارت داش��ته باش��ند و بدون هیچ کنترلی وسیله 
نقلیه را در اختیارشان قرار ندهند تا منجر به تصادفات 
و حوادث جبران ناپذیر ش��ود و بخش دیگر توصیه ها 
به رانندگان عجولی مربوط می ش��ود که برای رس��یدن 
به مقصد س��ر از پا نمی شناس��ند و از سرعت زیاد آنها 
سرنش��ینان دیگ��ر خودرو از ش��دت ت��رس کالمی بر 
زبان نمی آورن��د اما آیا از میان ای��ن رانندگان،  افرادی 
هم هس��تند ک��ه به خاط��ر لجبازی جان خانواده ش��ان 
را ب��ه خط��ر بیندازند؟ متأس��فانه این اف��راد هم وجود 
دارند. داس��تان حادثه رانندگی که اکنون بیان می ش��ود 
نتیجه لجبازی پدر خانواده بوده اس��ت. س��ایت پلیس 
 در گفتگ��و ب��ا خبرنگار ما ش��رح کامل ماج��را را بیان 

می کند:
دختر 7 ساله ام »مهدیه« به علت شدت صدمات وارده 
در دم ج��ان خودش را از دس��ت داده ب��ود و محبوبه 
کوچولو هم با تنی زخمی نفس های آخرش را می کشید 

و...
ب��ه س��ختی خ��ودم را از ال به الی آه��ن پاره ها بیرون 
کش��یدم و به سراغ همسرم رفتم. او بیهوش شده بود و 
نفس نفس می زد. فوری س��رم را برگرداندم و صندلی 
عق��ب خودرو را نگاه کردم. دختر 7 س��اله ام مهدیه به 
علت ش��دت صدمات وارده در دم جانش را از دس��ت 
داده بود و محبوبه کوچولو هم که زخمی ش��ده بود به 

س��ختی نفس می کش��ید. دخترک 6 ساله ام با تمام توان 
برای آخرین بار به چش��مانم خیره ش��د و دس��ت های 
کوچکش را روی گونه هایم گذاش��ت اما در این لحظه 

دستانش شل شد و چشمانش را برای همیشه بست.
در آن ثانیه های مرگبار س��ر به آس��مان بلند کردم و با 
نگاهی پر از اش��ک و ناله فری��اد زدم: خدایا، مهدیه و 

محبوبه کوچولویم را از دست دادم و...!
من با ص��دای بلند ضجه م��ی زدم و رهگذران عبوری 
نی��ز با ابراز همدردی به کمکم آمدند. با گزارش حادثه 
واژگون��ی خودرو به پلی��س 110، مأموران پلیس راه و 
نیروهای امدادی در محل حاضر ش��دند و اجس��اد دو 
پ��اره تنم را به س��ردخانه انتقال دادند. همس��رم نیز به 

بیمارستان اعزام شد و تحت درمان قرار گرفت.
مرد جوان با نگاهی که از شدت غم و اندوه در اشک و 
ناله موج می زد در دایره اجتماعی کالنتری بانوان مشهد 
افزود: همس��رم پس از چندی ترخیص شد اما با وجود 
گذشت چند ماه از زمان وقوع آن حادثه غم انگیز، مهر 
سکوت بر لبانش دوخته و هیچ حرفی نمی زند. او حتی 
نگاهم نمی کند و با این رفتارهایش می خواهد محاکمه ام 
کند. همس��رم دچار افسردگی شدید شده است و مدام 
ب��ه داخل اتاق دخترانم می رود و با عروس��ک های آنها 
ب��ازی می کند. مرد جوان با صدای��ی لرزان افزود: به او 

حق می دهم چون من مقصر هستم.
ای کاش آن ش��ب لجبازی نمی ک��ردم و این حادثه به 

وجود نمی آمد. راس��تش را بخواهید م��ن و خانواده ام 
برای مسافرت چند روزه به شهرستان رفته بودیم.

در سومین شب سفر به همسرم گفتم که آماده شوید تا 
به سمت مش��هد حرکت کنیم. او و دختر کوچولوهایم 
اص��رار داش��تند ک��ه آن ش��ب را در خان��ه پدربزرگ 
بمانی��م. مهدی��ه و محبوب��ه می گفتند ک��ه می خواهند 
ش��ب تا صبح در کن��ار پدربزرگ و مادرب��زرگ بیدار 
بمانن��د و بازی کنند. اما افس��وس که م��ن با لحنی تند 
از آنه��ا خواس��تم آماده ش��وند و س��اعت ح��دود 10 
 ش��ب بود که بدون توجه به خواس��ته خانواده ام به راه 

افتادم.
من پش��ت فرمان خودرو تا چند س��اعت هوشیاری ام 
را حفظ ک��ردم. جاده خلوت بود و با س��رعت زیادی 
رانندگی می کردم تا زودتر به مش��هد برس��یم. متأسفانه 
پس از طی مس��افتی ناگهان پلک هایم س��نگین ش��د و 
کنترل خودرو را از دست دادم که در نتیجه آن حادثه به 

وجود آمد و عزیزانم را از دست دادم.
من مقصر هس��تم و از تمام رانن��دگان خواهش می کنم 
هنگام رانندگی هر لحظه که احساس خستگی و خواب 
آلودگی دارند بالفاصله توقف کرده و استراحت کنند.

م��ن به عن��وان یک پدر ع��زادار خواه��ش می کنم اگر 
خس��ته هس��تید به هیچوجه رانندگی نکنید تا از وقوع 
 ح��وادث غیرقاب��ل جب��ران و تأس��ف بار پیش��گیری 

شود. 

اخبار 

جامعه

آژیر

زاینده رود
آمارهای ارائه ش��ده از س��وی پلیس آگاهی نیروی انتظامی بیانگر آن اس��ت 
که بیش��ترین کی��ف قاپی ها و به بیان��ی دیگر بیش از 70 درص��د کیف قاپی ها در 
6 اس��تان کش��ور رخ می دهد. کیف قاپ��ی یکی از ش��ایع ترین جرایم مخصوص 
ش��هرهای ب��زرگ اس��ت. بهترین وس��یله م��ورد اس��تفاده در ارتکاب ای��ن بزه، 
موتورس��یکلت اس��ت و کیف قاپ ها س��ه ویژگی دارند: معتادند، سابقه دارند و 
از نوعی جس��ارت برخوردارند. بررس��ی ها نش��ان داده که حدود 90 درصد این 
 اف��راد پس از ارت��کاب جرم به دلیل س��ابقه دار بودن در زمان کوتاهی دس��تگیر 

می شوند.
البت��ه خیابان ه��ای عریض و طویل و ش��لوغ کالنش��هرها به اف��راد کمک زیادی 
می کند. هر چه خیابان ش��لوغ تر باش��د و در آن رفت و آمد بیش��تر باش��د کیف 
قاپ��ی به روش��ی که حتی صاحب کیف متوجه نمی ش��ود اتف��اق می افتد البته در 
کوچه ه��ا و معابر خل��وت هم این اتف��اق رخ می دهد که بیش��تر در این مکان ها 
کیف قاپ ها از موتورس��یکلت اس��تفاده می کنند. در واقع ه��ر چه ضریب امنیت 
اجتماعی کاهش یابد بروز حوادث و جرایمی چون کیف قاپی و دزدی به صورت 
تصاعدی افزایش می یابد. تعقیب، دس��تگیری یا زندانی کردن سارقان موتورسوار 
ی��ا غیر موتورس��وار فقط نمی تواند کمک چندانی به ح��ل معضل کیف قاپی کند 
زی��را این جرم نیز مانند بس��یاری از جرایم ش��ایع دیگر در نتیج��ه برخی علل و 
ناهنجاری های اجتماعی چند س��الی اس��ت که در سطح جامعه افزایش یافته و در 
چنین ش��رایطی در کنار تالش دس��تگاه های مس��ئول برای شناسایی،  دستگیری و 
 مجازات مجرمان در نهایت شهروندان هستند که باید در این زمینه هوشیار و آگاه 

باشند.
بررس��ی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اس��المی ایران درباره کیف قاپی 
نشان می دهد که تهران بزرگ،  خراسان رضوی، استان تهران، فارس، خوزستان و 

اصفهان بیشترین کیف قاپی را به خود اختصاص داده اند.
نی��روی انتظامی تأکید می کند که خانواده ها باید بر جوانان نظارت داش��ته باش��ند 
زی��را برخی مواقع جوانان ناخواس��ته مرتکب جرم کیف قاپی می ش��وند. به طور 
معم��ول کی��ف قاپی به صورت باندی و گروهی انجام می ش��ود و یک تیم حامی 
همیشه کیف قاپان را همراهی کرده و سعی می کنند مالباخته را از صحنه جرم دور 
کنند. اینجاس��ت که فرد مالباخته نباید به افرادی که س��عی دارند با موتورسیکلت 
آنه��ا را از صحنه دور ک��رده اعتماد کنند. پلیس توصیه می کن��د که در این مواقع 
مالباخت��گان از مقابل��ه و مقاومت در مقابل کیف قاپان پرهیز کرده و س��عی کنند 
 چهره سارقان را شناسایی نمایند و نوع موتور، جثه، تیپ و نوع لباس را به خاطر

بسپارند.
مالباخته باید مواظب خود باشد چرا که بیشتر کیف قاپان معتادند و از مواد مخدر 
توهم زا اس��تفاده می کنند بنابراین هیچ ترس��ی جهت اس��تفاده از چاقو و یا قمه 
ندارند. پلیس با بیان این که رعایت برخی از نکات ایمنی در پیش��گیری از اینگونه 
جرایم مؤثر اس��ت از شهروندان خواس��ت هنگام پیاده روی در خیابان کیف خود 
را در دستی که به سمت دیوار و یا جدول کنار خیابان بوده گرفته و مراقب افراد 

غریبه ای که به شما نزدیک می شوند باشید.
به توصیه پلیس هنگام اس��تفاده از تلفن هم��راه کیف خود را در نزدیک بدن و یا 
در دس��تی که آزاد هس��ت نگه داش��ته و اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل و 

محکم آن را نگه داشته اید.
همچنین شهروندان به خصوص خانم ها باید هنگام پیاده روی در خیابان بند کیف 
خ��ود را دور گ��ردن یا م��چ خود نیندازند چون که ممکن اس��ت به آنها آس��یب 
وارد ش��ود. از همه مهم تر ش��هروندان باید در خصوص مش��اهده هر نوع سرقت 
 از جمل��ه کیف قاپی مرات��ب را از طریق مرکز فوریت های پلیس��ی 110 گزارش

کنند.

کیف قاپ ها در 6 استان 
لنگر انداخته اند

کودکان چه حقی دارند

زاینده رود
مأم��وران ی��گان ت��کاوری فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان در بازرس��ی از ی��ک 
 دس��تگاه خ��ودروی وانت بی��ش از 130 کیلوگرم م��واد مخدر از نوع تریاک را کش��ف و ضبط 

کردند. 
مصطف��ی صادقی��ان سرپرس��ت مرک��ز اطالع رس��انی پلی��س اصفهان اظه��ار داش��ت: عوامل 
رزم��ی ی��گان ت��کاوری فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان حین کنت��رل خودروه��ای عبوری 
 ب��ه ی��ک دس��تگاه خودروی وان��ت که با س��رعت زی��ادی در حرکت ب��ود مش��کوک و آن را 

متوقف کردند.
وی اف��زود: در بازرس��ی از این خودرو مق��دار 133 کیلوگرم مواد مخدر از ن��وع تریاک با لفافه 
پالس��تیکی که به صورت ماهرانه و با بس��ته های 10 کیلویی در کف خودرو جاس��ازی شده بود 

کشف و ضبط شد.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته مش��خص ش��د که مواد کش��ف شده 
متعل��ق ب��ه دو نفر دیگر ب��وده که با یک دس��تگاه پراید از صحنه متواری ش��ده اند ک��ه با انجام 
 اقدامات پلیس��ی در یک عملیات غافلگیرانه هر دو نفر سرنش��ین خودروی مذکور نیز دس��تگیر 

شدند. 
سرپرس��ت مرک��ز اطالع رس��انی پلیس اصفه��ان در ادامه گفت: س��ه نفر به اته��ام قاچاق مواد 
مخدر دس��تگیر و دو دس��تگاه خودرو نیز توقیف و ب��ه پارکینگ منتقل ش��د. صادقیان در پایان 
 خاطرنش��ان ک��رد: متهمان به هم��راه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی تحوی��ل مراجع قضایی 

شدند.

زاینده رود
تلفات ناشی از حوادث رانندگی چهار ماهه اول امسال، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 12/5 درصد کاهش 
یافت. پایگاه خبری پلیس درگفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: درصد مصدومین این حوادث نیز در زمان یاد ش��ده، 6/9 
درصد کاهش یافته است. در چهار ماه اول امسال، هفت هزار و 23 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند 
که این آمار در مقایس��ه با هش��ت هزار و 30 نفری که در سال گذشته بر اثر تصادف کشته شدند، 12 و نیم درصد کاهش 
را نشان می دهد. پنج هزار و 456 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی چهار ماه ابتدایی امسال مرد و یک هزار و 567 
نفر نیز زن بودند. اس��تان های تهران و البرز در مجموع با 753 نفر کش��ته، بیش��ترین آمار را در مدت زمان مذکور در بین 
استان های کشور داشتند و پس از آن، خراسان رضوی با 615 و فارس با 552 کشته، دو استانی هستند که پس از تهران 

و البرز قرار دارند. 
اس��تان ایالم با 43 کش��ته و پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با 54 کشته، اس��تان هایی هستند که در چهارماه اول امسال 
کمترین تلفات ناشی از حوادث رانندگی را داشته اند. بیشترین درصد کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات در چهار ماه 

اول امسال با منفی 40 درصد در هرمزگان دیده می شود. 
این اس��تان در مدت زمان مش��ابه سال گذشته 206 کشته داشت که این عدد در سال جاری به 123 نفر رسیده است. پس 
از هرمزگان بیش��ترین کاهش تلفات حوادث رانندگی به اس��تان مرکزی اختصاص دارد که با 37/9 درصد کاهش از 272 
نفر در س��ال گذش��ته به 169 نفر در امسال رس��یده اس��ت. در مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در 25 استان کشور 
کاهش یافته اس��ت و در پنج اس��تان باقی مانده نیز آمار تلفات بدون تغییر بوده و یا رش��د بس��یار کمی همراه بوده است. 
مصدومین حوادث رانندگی چهار ماهه اول امس��ال که به پزش��کی قانونی ارجاع شده اند، 103 هزار و 944 نفر بوده اند 
 که این رقم نیز نس��بت به 111 هزار و 649 نفر مصدوم ارجاعی در مدت زمان مش��ابه س��ال گذش��ته 6/9 درصد کاهش 

یافته است. 

کشف 130 کیلوگرم مواد مخدر 
در اصفهان

کاهش 12/5 درصدی تلفات رانندگی 
در 4 ماهه اول امسال 

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد:
آغاز ثبت نام عمره مفرده از 24 شهریور

 رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت از آغ��از ثبت ن��ام عم��ره مف��رده از 24 ش��هریور 
خب��ر داد. علی لیالی در بخش گفتگوی ویژه خبری صداوس��یما با اعالم زمان قطعی 
ثبت نام عمره مفرده اظهار داشت: با تمهیدات صورت گرفته فرآیند ثبت نام های  جدید 
عمره مفرده طراحی شد و دو بانک ملی و ملت به عنوان بانک های عامل، ثبت نام عمره 
مفرده را از 24 ش��هریور ماه آغاز خواهند کرد. وی با اش��اره به زمان اعزام زائران عمره 
مف��رده در ثبت نام های جدید خاطرنش��ان کرد: اعزام زائرانی ک��ه در این دوره ثبت نام 
می کنند، از سال 93 شروع می شود و برای سال های 91 و 92 زائرانی که از پیش ثبت نام 
کرده اند، اعزام خواهند ش��د. رئیس س��ازمان حج و زیارت در خصوص نحوه تعیین 
اولویت اعزام زائران در این دوره از ثبت نام ها تصریح کرد: به دلیل این که هنوز عملیات 
ثبت نام آغاز نشده هنوز اولویت  اعزام ها تعریف نشده و انشاءا... پس از انجام ثبت نام ها 
تصمیم گیری خواهیم کرد که اولویت اعزام زائران براساس قرعه باشد یا براساس زمان 
س��پرده گذاری. لیالی یادآور شد: شروع ثبت نام ها از روز پنج شنبه 24 شهریورماه آغاز 
می شود و تمام شعبات بانک ملی و ملت در روز جمعه نیز در صورت وجود متقاضی 
عملیات ثبت نام را انجام خواهند داد. رئیس سازمان حج و زیارت درباره قیمت تعیین 
ش��ده برای ثبت نام عمره مفرده گفت:  براس��اس مشورتی که با مسئوالن عالی داشتیم 
مصوب ش��د که سپرده ثبت نام برای متقاضیان 10 سال به باال 800 هزار تومان و برای 

متقاضیان زیر 10 سال 600 هزار تومان باشد.

25 رشته صنعتی آسیب پذیر از هدفمندی 
یارانه ها در اصفهان شناسایی شد

سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن اس��تان اصفهان با بیان این که عمده ترین مشکل 
صنعتگران عدم امکان استفاده آنها از منابع بانکی و تسهیالت است، گفت: 25 رشته 
صنعتی آسیب پذیر از اجرای هدفمندی یارانه ها در اصفهان شناسایی شده است. رسول 
پرویزی اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار و 300 واحد صنعتی و 500 واحد 
معدنی در استان اصفهان فعالیت دارند که عمده ترین مشکالتی که آنها در ستاد تسهیل 
و پش��تیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان پس از مشکالت بانکی 
مطرح کرده اند در ارتباط با اداره امور دارایی و س��ازمان تأمین اجتماعی اس��تان بوده 
است. وی با بیان این که پیچیدگی های اداری در بانک ها سبب نارضایتی صنعتگران 
به منظور دریافت تس��هیالت شده اس��ت، افزود: عمده ترین مشکل صنعتگران عدم 
امکان استفاده آنها از منابع بانکی و تسهیالت است.  به نقل از مهرسرپرست سازمان 
صنایع و معادن استان اصفهان در ادامه افزود: میزان تسهیالت پرداختی به صنعتگران 
نیاز به کار کارشناسی دارد و در صورت تأیید طرح های واحدهای صنعتی مطابق بر 
پروژه ها تس��هیالت به این بخش تعلق می گیرد. وی گفت: در صورتی که اعتبارات 
دولتی برای بانک ها ابالغ شود، صنعتگران می توانند در صورت داشتن شرایط مورد 

نظر بانک ها از این تسهیالت استفاده کنند. 
پرویزی با اشاره به این که پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها به شرایط روز بستگی 
دارد، تصریح کرد: با این وجود تغییرات نرخ تورم، افزایش ناگهانی مواد اولیه و تغییر 
در نرخ ارز می تواند در میزان و نحوه پرداخت تسهیالت تأثیرگذار باشد. وی با بیان 
این که با اجرای قانون هدفمندی یارنه ها طرح آسیب شناس��ی صنایع از اجرای این 
قانون عملیاتی ش��د، بیان داشت: 25 رشته صنعتی آسیب پذیر در این راستا شناسایی 
ش��د که با بررسیهای کارشناس��ی حدود یک هزار و 600 واحد صنعتی تأثیرپذیر در 
استان اصفهان مشخص شد که ثبت نام از این واحدها و تشکیل پرونده آنها انجام و 

800 واحد به بانک ملی معرفی شدند. 

دث
حوا

لجبازی پدر، دختران را به کام مرگ کشاند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اصفهان
حاشیهخبر

مدیر كل بیمه تأمین اجتماعی استان اصفهان:
افزایش 10 درصدی حقوق مستمری 

بگیران تأمین اجتماعی
مدی��ر کل بیمه تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان گف��ت: حقوق همه 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران به طور میانگین حدود 10 درصد 
افزایش یافته است، ضمن آن که عدم پرداخت یارانه دولت در سال 89، 
اجرای طرح همسان سازی همچون گذشته استمرار دارد. به گزارش 
موج، علی اصغر دادخواه با بیان این که حداقل دریافتی مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی سه میلیون و 303 هزار ریال می باشد، تصریح کرد: در 
این راستا حداقل میانگین دریافتی مستمری بگیران استان اصفهان 500 
هزار تومان است. وی به افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران 
در س��ال 1390 را 10 اش��اره کرد و افزود: در سال گذشته این میزان 
افزایش مستمری شش درصد بوده است که در سال جاری با توجه به 
پیشنهاد دولت به 10 درصد افزایش یافته است. وی به دیگر خدمات 
در نظر گرفته ش��ده برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی اشاره کرد 
و بیان داش��ت: همچنین مستمری بگیران تأمین اجتماعی از خدماتی 
مانند بن خرید کاال، کمک هزینه عائله مندی،  کمک هزینه اوالد،  کمک 
هزینه مسکن و سنوات مازاد بر 20 سال را دریافت می کنند. وی به بند 
39 قانون بودجه س��ال 88 اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این 
بند از قانون،  مبلغی به عنوان یارانه به مستمری بگیران بر اساس تعداد 
س��ال هایی که تحت پوش��ش بیمه بوده اند از سوی دولت به صورت 

ماهانه به آنها پرداخت می شود.

هم زمان با آغاز موج دوم سفرهای تابستانی 
صورت گرفت؛

افزایش ترافیك 30 درصدی 
در جاده های استان اصفهان 

رئیس پلیس راه اس��تان 
اصفهان گفت: هم زمان با 
آغاز موج دوم سفرهای 
تابستانی حجم ترافیکی 
جاده های استان اصفهان 
با افزای��ش 30 درصدی 
نسبت به روزهای پیشین 
روب��ه رو ب��وده اس��ت. 
نیکبخت  علی  سرهنگ 
در گفتگ��و ب��ا ف��ارس 

ب��ا بیان اینکه پلی��س از تمام نیروها و امکانات خ��ود برای برقراری 
امنیت و رعایت قوانین در جاده های اس��تان اصفهان اس��تفاده کرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: نیروهای پلیس در قالب 120 تیم سه نفره به 
مسافران خدمت رسانی می کنند. نیکبخت افزود: البته این تعداد نیرو 
جدای از نیروهای مستقر پلیس در پاسگاه ها، کانکس ها و محل های 
اس��تقرار دایمی اس��ت. وی تصریح کرد: هم زمان ب��ا آغاز موج دوم 
س��فرهای تابستانی، مش��کل خاصی اعم از تصادفات سنگین و راه 
بندان نداش��ته ایم و تنها یک فقره حادثه واژگونی در محور اصفهان 
– نایین گزارش ش��ده اس��ت. رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: 
پلیس ابتکار استانی جدیدی را برای مسافران تابستانی در جاده های 
اس��تان پیش گرفته و بنرهای اطالع رسانی را برای رفاه حال مسافران 

در جاده ها نصب کرده است.

آمار 5 ماهه امسال در مقایسه با سال 
گذشته نشان می دهد:

افزایش161 درصدی واردات اصفهان
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان اعالم کرد: ارزش صادرات اس��تان 
در پن��ج ماه گذش��ته 56 درص��د و در مقابل ارزش واردات اس��تان 
161 درص��د افزای��ش یافت. بر اس��اس این گ��زارش در پنج ماهه 
ابت��دای امس��ال، 334 هزار و 377 تن کاال ب��ه ارزش 523 میلیون و 
895 هزار دالر از اس��تان اصفهان به خارج صادر شده که در مقایسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر وزن 25 درصد کاهش داش��ته اما 
از لح��اظ ارزش 56 درص��د افزایش یافته اس��ت. در این مدت 58 
ه��زار و 701 تن کاال ب��ه ارزش 366 میلی��ون و 991 هزار دالر نیز 
وارد گمرک اس��تان ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته از 
 نظ��ر وزن 37 درص��د کاهش اما از لحاظ ارزش 161 درصد رش��د 

داشته است.
 این گزارش مبین آن است که محصوالت صنعتی و شیمیایی باسهم 
95 درصدی از وزن و 54 درصدی از ارزش بیشترین سهم را در این 
مدت از صادرات استان داشته است. سهم صنایع دستی شامل فرش 
دستباف، مصنوعات گرانبها و سایر صنایع دستی از لحاظ ارزش 41 
درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان بوده و ارزش صادرات 
این بخش 217 میلیون و 277 هزار دالر بوده است. براساس گزارش 
گمرک اس��تان اصفهان صادرات در پنج ماهه امسال شامل 163 نوع 
قل��م کاال بوده که به 48 کش��ور جهان صادر ش��ده و در بین مقصد 
محصوالت صادراتی اس��تان، امارات متحده عربی با 221 میلیون و 
752 هزار دالر، افغانس��تان با 93 میلی��ون و 295 هزار دالر و عراق 
با 77 میلیون و 903هزار دالر رتبه های اول تا س��وم را دارا بوده اند 
و 75 درصد کل صادرات اس��تان به این سه کشور انجام شده است. 
در پنج ماهه گذشته عمده ترین کاالهای وارداتی به گمرک اصفهان، 
ش��مش طال با 170 میلیون و 364 هزار دالر، ماشین آالت صنعتی با 
56 میلی��ون و 600 ه��زار دالر، آهن آالت و فوالد 23 میلیون و 784 
هزار دالر، غالت با 15 میلیون و 316 هزار دالر، لوازم برقی صنعتی 

با شش میلیون و 296 هزار دالر بوده است.

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
در زمین��ه صادرات تولیدات محصوالت کش��اورزی 
س��ال 89 نس��بت به س��ال 88، از لحاظ ارزش ریالی 
51 درص��د و به لحاظ ارزش وزنی 81 درصد رش��د 

داشته است.
به گ��زارش مهر، محمدرضا نریمان��ی در آئین افتتاح 
و بهره برداری از 300 طرح بخش کش��اورزی اس��تان 
اصفهان افزود: ارائه فعالیت ها در بخش کش��اورزی با 
ش��عار افزایش بهره وری در کشاورزی و تحقق جهاد 

اقتصادی با روحیه جهادی ادامه پیدا می کند.
وی از افتتاح طرح های بخش کش��اورزی اس��تان در 
س��ال جاری س��خن گفت و ادامه داد: در سال جاری 
به مناس��بت هفته دولت 300 پروژه با اعتباری بالغ بر 
47/6 میلی��ارد تومان به بهره برداری می رس��د. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: با افتتاح 
این تعداد طرح در اس��تان اصفهان زمینه اشتغال برای 

یک هزار و 498 نفر فراهم می شود. 
وی تصریح کرد: از تعداد 300 پروژه 204 طرح مربوط 
به حوزه باغبانی، س��ه طرح مربوط به منابع طبیعی و 
آبخیزداری، 14 طرح مربوط به بخش امور عشایر، 22 
طرح مربوط به بخش دام و آبزیان، 12 طرح مربوط به 
صنایع کشاورزی و سه طرح مربوط به تعاون روستایی 
است. نریمانی اظهار داش��ت: شهرستان فریدن با 32 
طرح، خوروبیابانک با 26 طرح و شهرس��تان برخوار 
ب��ا 23 طرح ب��ه ترتیب مقام اول تا س��وم را در زمینه 
بیش��ترین آمار پروژه در بخش کش��اورزی اس��تان به 
دس��ت آورده اند. وی از می��زان هزینه ها در طرح های 
کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: شهرستان اصفهان 
ب��ا 12/7 میلیارد تومان، برخوار با 6/8 میلیارد تومان و 
شهرستان فریدن با 4/3 میلیارد تومان به ترتیب بیشترین 
و کم ترین هزینه را در طرح های خود داش��تند. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: از 
لح��اظ میزان اعتبار طرح های مورد بهره برداری بخش 
کشاورزی در سال جاری نسبت به سال 88 رشد 460 
درصدی، از لحاظ میزان اش��تغال نسبت به همان سال 
افزایش 730 درصدی و از لحاظ تعداد پروژه در سال 

جاری 250 درصد رشد داشته است. 
وی با اشاره به مبحث اشتغال گفت: هدف معین شده 
بخش کشاورزی استان در سال 89، اشتغال 12هزار و 
800 نفر بوده که در نتیجه بالغ بر 15هزار نفر برای افراد 

شغل ایجاد شد که به عبارتی 17درصد عملکرد مثبت 
و پیشرفت به سوی هدف برای ایجاد اشتغال داشتیم. 
نریمانی افزود: در س��ال جاری بخش کشاورزی برای 
15هزار نفر اش��تغال معین کرده که ت��ا پایان مردادماه 
برای تعداد سه هزار و 800 نفر اشتغال ایجاد شده که 
در این راستا به 25درصد از اهداف خود تا این لحظه 
رسیدیم. وی اظهار داش��ت: امید است با تأمین منابع 
کاف��ی و به موقع نیز بتوانیم به باقیمانده تعهدات خود 

در زمینه ایجاد شغل در استان عمل کنیم. 
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان از 
اولوی��ت مهم این س��ازمان خب��ر داد و تصریح کرد: 
افزایش راندمان آب و وسایل باربری و جابه جایی آن 
از اولویت های مهم و جدی س��ازمان جهاد کشاورزی 
است. وی ادامه داد: تاکنون بیش از شش هزار و 200 
هکتار از اراضی آبی اس��تان ک��ه در حدود 15درصد 
است به سامانه نوین آبیاری تجهیز شدند. نریمانی بیان 
داشت: در س��ال جاری اعتبارات خوبی برای اجرای 
س��امانه نوین آبیاری دریافت شده که می توان حداقل 
20هزار هکتار از اراضی را به سامانه نوین با پرداخت 
یارانه 63 میلیارد تومان که 85 درصد سهم دولت و 15 

درصد سهم کشاورزان است، تجهیز کنیم. 
وی تأکید کرد: سیاست جدی سازمان جهاد کشاورزی 

استان این است که در حوزه و نوار زاینده رود به ایجاد 
توس��عه باغات که به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده 
اق��دام کرده و کش��ت های زراعی پر مصرف در زمینه 

آب مانند برنج را حذف کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از میزان 
صادرات محصوالت کشاورزی استان سخن گفت و 
تصریح کرد: در زمینه صادرات تولیدات کش��اورزی 
س��ال 89 نسبت به سال 88، از لحاظ ارزش ریالی 51 
درصد و به لحاظ وزنی 81 درصد رش��د داشته است. 
وی بیان داشت: س��ال جاری چند میز سرمایه گذاری 
در زمینه افزایش س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی 
تش��کیل ش��د که در نظر داریم حداق��ل 170 میلیارد 
تومان توس��ط بخش خصوصی توسعه سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف بخش کش��اورزی داشته باشیم. 
نریمانی از دیگر سیاس��ت های جدی س��ازمان جهاد 
کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: تولید محصول سالم 
و ارگانیک به ویژه تولید مرغ ویژه )بدون آنتی بیوتیک(، 
 BCS گوج��ه فرنگی، خیار، فلفل، توت فرنگی و انار
از دیگر سیاس��ت های سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان است. وی تأکید کرد: سازمان جاد کشاورزی 
آمادگی کامل برای کشت غله پائیزه، گندم و جو برای 

کشاورزان شرق استان اصفهان دارد.

مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی گفت: در 
چهار ماه ابتدایی سال 90 اقالم و تولیدات صنایع دستی 
ایران بیش از 108 میلیون دالر ارزآوری برای کش��ور 
داش��ته اس��ت. احمد باالن ب��ا بیان این ک��ه صادرات 
اقالم و تولیدات صنایع دس��تی کش��ور تا پایان تیرماه 
امس��ال 108 میلیون 384 ه��زار و 778 دالر ارزآوری 
داشته اس��ت، اظهار داشت: زیورآالت سنتی بیشترین 
ارزآوری دالری صنایع دس��تی کشور را در این مدت 
داش��ته اند. وی اف��زود: از مجموع ص��ادرات صنایع 
دس��تی ایران بیش از 77 میلی��ون و 511 دالر مربوط 

به زیور آالت س��نتی اس��ت. مدیرکل امور بازرگانی 
معاونت صنایع دس��تی کشور اضافه کرد: ارزش وزنی 
زیورآالت س��نتی حدود دو تن بوده است. وی یادآور 
ش��د: سفال و سرامیک با هشت میلیون و 975 هزار و 
151 دالر در جایگاه دوم ارزآوری دالری صنایع دستی 
کشور در چهار ماهه ابتدای سال 90 قرار داشته است. 
باالن با اش��اره به این که ارزش وزنی اقالم و تولیدات 
صنایع دس��تی در این مدت به ش��ش هزار و 918 تن 
رسیده است، ادامه داد: شیشه های سنتی با چهار هزار 
و 159 تن وزن بیشترین ارزش وزنی صادرات صنایع 

دس��تی را به خود اختصاص داده اند. وی اضافه کرد: 
گمرک ارزش دالری شیشه های سنتی را هفت میلیون 

و 225 هزار و 618 دالر اعالم کرده است.
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی کشور در 
ارتباط با اقالم و تولیدات صنایع دستی صادر شده به 
دیگر کش��ورهای جهان گفت: زیورآالت سنتی، پاپیه 
ماش��ه، تذهیب، مس و مش��تقات آن، پارچه قلمکار، 
نگارگری، گلیم و زیلو، چوب و مشتقات آن، سفال و 
سرامیک، شیشه های سنتی، تشعیر، و مبلمان چوبی از 

جمله اقالم صادر شده در حوزه صنایع دستی است.

رئی��س مجمع امور صنفی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
برپا نش��دن فروش ف��وق الع��اده در واحدهای صنفی، 
گف��ت: نمایش��گاه هایی مانند ف��روش پایی��زه برای پر 
کردن خأل فروش فوق العاده واحدهای صنفی اس��ت. 
عباسعلی بصیرت در نمایش��گاه فروش پاییزه اصفهان 
در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: در صورت��ی که فروش فوق 
الع��اده در واحدهای صنفی رواج یاب��د دیگر نیازی به 
برگزاری چنین نمایش��گاه هایی نیست. وی با تأکید بر 
رواج و گس��ترش فروش فوق العاده توسط واحدهای 
صنفی اظهار داش��ت: فروش فوق الع��اده به وضعیتی 
می گوین��د که واح��د صنفی با اخذ مج��وز از اتحادیه 
 مربوط به فروش اجناس با تخفیف در محل واحد خود 

می پردازد. 
وی با اش��اره ب��ه این که اتحادیه بر ف��روش فوق العاده 
نظارت مستقیم دارد، اظهار داشت: دستور العمل قانونی 
در نظ��ام صنفی برای ای��ن کار وج��ود دارد و اصناف 
کشور به دنبال گسترش آن در تمام شهرها به خصوص 

کالنشهرها هستند. 
وی اظهار امیدواری کرد: مسئوالن و فعاالن صنفی روزی 
به این نتیجه برسند که فروش فوق العاده بهتر از برپایی 
نمایشگاه است. رئیس مجمع امور صنفی اصفهان گفت: 
اگر واحد صنفی عالقه ای به حضور در نمایشگاه های 
فروش پاییزه یا بهاره نداشته باشد به آن پیشنهاد می شود 
ک��ه فروش فوق العاده خود را زیاد کند. بصیرت افزود: 

برای فروش فوق العاده، واحد صنفی باید دارای پروانه 
کس��ب باش��د، از فروش کاالی بنج��ول پرهیز کند و 
تخفیف متناسب با بازار ارائه دهد که میزان این تخفیف 
توسط اتحادیه مربوط بررسی می شود. وی با اشاره به 
برگزاری موفق طرح ضیافت در ماه رمضان در اصفهان 
بیان داش��ت: 120 واحد صنفی در شهر اصفهان در این 
طرح شرکت کردند. به گفته وی در این طرح واحدهای 
صنفی به فروش فوق العاده برخی اقالم مورد نیاز مردم 
در ماه رمضان پرداختند و برخی تخفیف های داده شده 

در هیچ کجای کشور وجود نداشت. 
وی اضاف��ه کرد: اقالم��ی مانند خرم��ا، آش و زولبیا و 

بامیه با قیمت بس��یار مناس��ب در ماه رمضان امسال در 
اصفهان به مردم فروخته شد. اظهارات رئیس مجمع امور 
صنفی استان اصفهان درحالی مطرح می شود که مسئول 
نمایشگاه های داخلی استان اصفهان معتقد است: برپایی 
نمایشگاه های مستقیم کاال مانند فروش پاییزه و بهاره به 

تنظیم بازار کمک می کند. 
عب��اس رحمتی گفت: تنظیم بازار بر اس��اس عرضه و 
تقاضا صورت می گیرد و یک��ی از ابزارهایی که به آن 
کمک می کند برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال 

به خصوص کاالهای سبد خانوار است. 
وی اظهار داشت: نمایشگاه امسال فروش پاییزه اصفهان 
با محوریت مجمع امور صنفی برگزار شد تا از مشارکت 
اتحادیه های فعال و تولیدکنندگان بزرگ بهره گرفته شود. 
در نمایشگاه فروش پاییزه امسال، کاالها و اقالم مختلف 
مورد نیاز مردم در قالب 300 غرفه در بخش های پوشاک، 
منسوجات، کیف، کفش، لوازم التحریر، مواد غذایی، مواد 
آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و پالستیک در معرض 
عرضه گذاشته ش��د و مردم می توانستند در یک مکان 
چندین نیاز خود را همزمان تأمین کنند. در نمایش��گاه 
فروش پاییزه اصفهان که از اول تا دهم شهریور ماه جاری 
در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرس��تان برپا شد، اجناس و کاالهای ارائه 
ش��ده حدود 20 تا 30 درصد زیر قیمت معمول آنها در 

واحدهای صنفی سطح شهر به فروش رسید.

بهره برداری از 300 پروژه جهاد كشاورزی همزمان با هفته دولت

رشد 81 درصدی توليد محصوالت کشاورزی در اصفهان 

مدیركل امور بازرگانی صنایع دستی خبر داد:

ارزآوری 108 میلیون دالری صنایع  دستی ایران در سال جاری

نمایشگاه فروش پاییزه برای پرکردن خأل فروش فوق العاده واحدهای صنفی است

كاربری زمینی در جنوب شرقی اصفهان بررسی مجدد می شود؛

ابالغ طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر به جزء یك نقطه
اختراعات دانشجویان کارآفرین صنایع دستی ثبت می شود

در هفته دولت
بهره برداری از طرح های آبرساني در 
شهرك هاي صنعتي استان اصفهان 

مدیر عامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان اصفهان گفت: 
 همزمان با بزرگداش��ت هفت��ه دولت، افزون ب��ر 60 میلیارد ریال 
طرح هاي آبرس��اني و گازرساني براي شهرک ها و نواحي صنعتي 
این اس��تان به بهره برداري رس��ید. مرتضي یزدخواستي در حاشیه 
آیین آغاز عملیات اجرایي تکمیل زیر س��اخت هاي ش��هرک ها و 
نواحي صنعتي اردس��تان اظهار داشت: کار زیرساخت هاي شهرک 
هاي این شهرس��تان تا پایان سال جاري نیز به اتمام خواهد رسید. 
وي اف��زود: یک ش��هرک صنعتي در ش��هر اردس��تان و دو ناحیه 
صنعتي در ش��هرهاي زواره و مهاباد از توابع شهرس��تان اردس��تان 
در حال س��اخت اس��ت که تاکنون براي اجراي زیر ساخت هاي 
آن حدود40 میلیارد از اعتبارهاي دولتي و تس��هیالت بانکي هزینه 
شده اس��ت. وي خاطر نش��ان کرد: هم اکنون 81 شهرک و ناحیه 
صنعتي در اس��تان اصفهان فعالیت مي کنند. یزدخواستي،به وجود 
س��ه هزار و 600 واحد صنعتي و تولید در این ش��هرک ها اش��اره 
ک��رد وگفت: بیش از 90 هزار نفر در این واحدها مش��غول به کار 
 هستند. وي از آغاز عملیات اجرایي احداث دو تصفیه خانه آب در 
شهرک هاي صنعتي استان اصفهان در هفته بزرگداشت دولت خبر 
داد و گفت: هم اکنون هفت ش��هرک و ناحیه صنعتي این اس��تان 
داراي تصفیه خانه است و در سه شهرک نیز در حال اجرا و طرح 
تصیفه خانه آب هفت ش��هرک نیز در دست مطالعه است. در این 
آیین عملیات اجرایي تکمیل زیر ساخت هاي شهرک ها و نواحي 
صنعتي اردس��تان شامل شهرک صنعتي ش��هر اردستان و دو ناحیه 
صنعتي در ش��هرهاي زواره و مهاباد با اعتباري افزون بر 13میلیارد 
و 800 میلیون ریال آغاز ش��د. عملیات اجرایي تکمیل زیرساخت 
ش��هرک صنعتي اردستان شامل شبکه داخلي آب و گاز در مجموع 
به طول10کیلومتر و آسفالت معابر است. همچنین عملیات اجرایي 
تکمیل ناحیه هاي صنعتي شهرهاي زواره و مهاباد نیز شامل شبکه 
داخلي گاز، اتصاالت خط انتقال آب به شبکه هاي داخلي و تجهیز 

چاه آب این نواحي صنعتي است.

اصفهان، برای کنترل و پایش کارکرد 
صحیح روغن های توربین پایلوت شد

معاون عملیاتی مدیر خطوط لوله نفت ایران، از انتخاب اصفهان و 
ته��ران به عنوان پایلوت اصلی برای کنترل و پایش کارکرد صحیح 
روغن های توربین خبر داد. به گزارش ایرنا روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، ابراهیم معدنی اظهار داش��ت: 
در راس��تای ارتقای سطح اس��تانداردهای انتقال فعلی، برای اولین 
بار برنامه مراقبت وضعیت روغن های توربین، کمپرس��ور، پمپ 
و روغن ها توس��ط کارش��ناس واحد مهندس��ی کیفیت مواد نفتی 
از منطقه خطوط لوله ش��مال شرق آغاز شد. وی افزود: از آنجائی 
که این واحد در راس��تای انتقال ایمن، پایدار و مس��تمر نفت خام 
و فرآورده ه��ای نفتی دارای تقویم س��االنه و در برخی موارد پنج 
س��اله طرح ریزی شده اس��ت، بنابراین اصفهان و تهران به عنوان 
پایلوت اصلی ب��رای کنترل و پایش کارک��رد صحیح روغن های 
توربین انتخاب ش��ده اند. وی هدف اصلی از اجرای برنامه کنترل 
وضعیت را حفظ عملکرد مطلوب توربین ها و سایر دستگاه های 
دوار، انتق��ال پای��دار و ایمن، اقدامات پیش��گیرانه و پایش مرتب 
سیس��تم یکپارچه انتقال نف��ت عنوان کرد. مع��اون عملیاتی مدیر 
خط��وط لوله نفت ایران همچنین از دریافت گواهینامه اس��تاندارد 
بین المللی ایزو 17025 توس��ط س��ه مرکز بزرگ اصفهان، نظامیه 
و مشهد خبر داد. اس��تاندارد بین المللی ISO/IEC17025 شامل 
کلیه الزاماتی اس��ت که آزمایش��گاه های آزمون و کالیبراسیون باید 
آنها را برآورده س��ازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت 
را ب��ه کار گرفت��ه و از نظر فنی صالحیت داش��ته و قادر به فراهم 
آوردن نتایج معتبر می باشند، این استاندارد حاصل تجربیات وسیع 
 EN45001 و اس��تاندارد اروپایی ISO/IEC Guide25 اجرای
بوده و اکنون جایگزین هر دوی آنها ش��ده اس��ت. معدنی تصریح 
ک��رد: با وجود تحریم های همه جانب��ه، در زمان حاضر بهترین و 
پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا به طور مستقیم خریداری و نصب 
می شود و در سال جاری این سه مرکز دارای گواهینامه استاندارد 
بین المللی خواهند ش��د. وی از افتتاح سامانه کنترل کیفیت منطقه 
شمال غرب و غرب نیز خبر داد و گفت: این آزمایشگاه در منطقه 
شمال غرب و با همکاری معاونت فنی ستاد احداث و با پشتیبانی 
معاون��ت عملیاتی مدیریت خطوط لوله و واحد مهندس��ی کیفیت 
مواد نفتی به دس��تگاه های پیش��رفته و روز دنیا مجهز شد. معاون 
عملیاتی مدیرخطوط لوله نفت ایران افزود: اکنون به دلیل ضرورت 
عملیات��ی و پیش��گیری از هر گون��ه عدم انطب��اق و آلودگی های 
تالق��ی فرآورده ها در مناطق خطوط لول��ه به ویژه در مراکزی که 
آزمایش��گاه احداث و تجهیز شده اس��ت، در هر یکساعت کیفیت 
فرآورده ه��ای انتقالی تحت کنترل مناطق ق��رار می گیرد. به گفته 
وی ای��ن کار ب��ه دلیل آن اس��ت تا فرآورده با حفظ اس��تاندارد از 
مبداء به انبارهای متصل به ش��رکت ملی پخش منتقل شود. معدنی 
خاطر نش��ان ک��رد: هدف از اجرا و تکمیل س��امانه کنترل کیفیت، 
ارتقای س��طح عملیات بهره برداری و انتقال بهینه نفت اس��ت. به 
گفت��ه وی، در زمان حاضر منطقه تهران و اصفهان دو مرکز اصلی 
کنت��رل وضعیت روغن های توربین و کنترل کیفیت فرآورده های 
نفتی اس��ت. وی تأکید کرد: از یکسال پیش آموزش های کاربردی 
عملیاتی کنترل کیفیت برای کلیه کارکنان ستادی و عملیاتی مناطق 

طبق برنامه آغاز شده است.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع  دستی کشور 
با بیان این که معاونت صنایع دس��تی به یاری المپیاد مخترعان 
و نوآوران دانش��گاه آزاد می  آید، گفت: اختراعات دانشجویان 
کارآفرین و نوآور صنایع دس��تی کش��ور ثبت می ش��ود. ویدا 
توحدی در گفتگو با فارس با بیان این که حمایت از اختراعات، 
ابت��کارات، نوآوری های علمی و پژوهش��ی تمام اعضا هیأت 
علمی، دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه صنایع دستی از 
جمله برنامه های پیش روی معاونت صنایع دستی است، اظهار 
داشت: در راستای نیل به این اهداف معاونت صنایع دستی به 
یاری المپیاد مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد که توسط معاونت 
پژوهش و فناوری این دانشگاه و در دانشگاه خوراسگان برگزار 
می ش��ود، می آید. وی افزود: دانش��جویان صنایع دستی در دو 
بخش نوآوری و کارآفرینی در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران 
و نوآوران دانش��گاه آزاد اس��المی شرکت می کنند. سرپرست 
اداره کل توس��عه و تروی��ج معاونت صنایع دس��تی ادامه داد: 

دانش��جویان نوآور و کارآفرین صنایع دستی که در واحدهای 
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به تحصیل هستند، امکان 
حضور در این المپیاد را دارند. وی با اش��اره به این که معاونت 
صنایع دستی در چهار حوزه با برگزیدگان این المپیاد همکاری 
می کند، بیان داشت: اهدا جوایز ویژه از محصوالت صنایع دستی 
به نفرات اول تا سوم المپیاد، حمایت از برگزیدگان دارای شرایط 
برای تجاری سازی، بسترسازی برای آشنایی نخبگان و نوآوران 
با بازار کار مرتبط با صنایع دس��تی و ثبت اختراع در زمینه های 
صنایع دستی از زمینه های همکاری معاونت صنایع دستی طی 
این المپیاد است. توحدی اضافه کرد: ایجاد غرفه هایی از آخرین 
دس��تاوردهای مهم صنایع دستی و محصوالتی که مهر اصالت 
دریافت کرده اند، در محل برگ��زاری المپیاد از دیگر اقدامات 
معاونت صنایع دستی است. دومین المپیاد مخترعان، مبتکران 
و نوآوران دانش��گاه آزاد اسالمی 21 تا 23 مهرماه سال جاری 

برگزار می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به این که مشخص 
نبودن کاربری یک نقطه در جنوب ش��رقی اصفهان ابالغ طرح 
بازنگری طرح تفصیلی شهر را به تاخیر انداخت، اظهار داشت: 
ب��ه زودی بازنگری طرح تفصیلی تمامی مناطق ش��هر اصفهان 
به جزء یک نقطه در جنوب ش��رقی اصفهان به شهرداری ابالغ 
می شود. به گزارش ایمنا، عباس حاج رسولیها در حاشیه دیدار 
با ش��هروندان اصفهان��ی عدم ابالغ بازنگری ط��رح تفصیلی و 
بیمه های ساختمانی را مهم ترین مشکالت شهروندان اصفهانی 
دانست و گفت: از آنجایی که کاربری یک نقطه در ورودی شهر 
مقابل بزرگراه شهید کشوری مورد تفاهم اعضای شورای عالی 
شهرسازی نبود از این رو دوباره این موضوع مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. وی با اش��اره به این که تمامی مباحث شهری در 
طرح بازنگری طرح تفصیلی تصویب شده است، تصریح کرد: 

مقرر ش��ده طرح بازنگری تفصیلی مناطق شهر به جز این نقطه 
به شهرداری ابالغ و بعد از بررسی کارشناسی کاربری این زمین 
تعیین خواهد شد. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه 
با اش��اره به این که هزینه بیمه های س��اختمانی منطقی نیست، 
افزود: از آنجایی که گاهی اوقات هزینه بیمه ساختمانی بیش از 
هزینه صدور پروانه ساختمان است تعدیل بیمه های ساختمانی 
در شورای عالی استان ها پیگیری شد. حاج رسولیها با تأکید بر 
تصویب طرح دو فوریتی تعدیل بیمه های ساختمانی ادامه داد: 
در شورای عالی استان ها تعدیل حداقل به یک چهارم و کاهش 

ضریب چهار درصد به یک درصد به تصویب رسید. 
وی ب��ا بیان این که این طرح برای تصویب به مجلس ش��ورای 
اس��المی ارسال ش��ده اس��ت، اضافه کرد: یکی از مزیت های 
برگ��زاری مالقات های مردمی آش��نایی ش��ورا با مش��کالت 

ش��هروندان همچون بیمه های س��اختمانی است که با توجه به 
این که این مش��کل نیاز به اصالح قانون داش��ت به طور جدی 
م��ورد پیگیری و در نهایت در ش��ورایعالی اس��تانها تعدیل آن 
ب��ه تصویب رس��ید. گفتنی اس��ت؛ امروز در مالق��ات مردمی 
100 نفر از ش��هروندان اصفهانی مباحث و مش��کالت خود را 
ک��ه بیش ت��ر در خصوص عوارض تفکی��ک فیزیکی و ارزش 
افزوده بر تراکم، درخواست مجوز ساخت واحدهای مسکونی 
و تجاری، واگذاری معوض اراضی در مسیر طرحهای عمرانی 
و موضوعاتی همچون شهرسازی، عمرانی، فرهنگی و خدماتی 
در محدوده شهرداری های مناطق چهاردهگانه بود مطرح کردند 
که رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان بخشی از آنها را رفع 
و بخش دیگری را برای بررسی و کارشناسی بیشتر و اقدامات 

الزم به کمیته های نظارتی این شورا ارجاع کرد.
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چهارمحال و بختیاری
خبر کوتاهخبر

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مسكن مهر انقالب مسكن سازی 

کشور است
استاندار چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح مسکن مهر در کشور 
به عنوان انقالب بزرگ مسکن سازی یاد کرد. به گزارش ایرنا علی 
اصغر عنابستانی در آیین افتتاح فاز اول گازرسانی به پروژه مسکن 
مهر منظریه شهرکرد اظهار داشت: برخورداری از مسکن و سرپناه 
مناسب، حق هر شهروند است و مسکن مناسب،آسایش و رفاه در 
زندگی را بیش��تر می کند. وی افزود: اجرای طرح مس��کن مهر به 
رونق افتصاد کش��ور و چرخش پول در کشور و این استان کمک 
فراوان��ی کرد. نماینده عالی دولت در چهارمحال و بختیاری تأکید 
کرد: اشتغال ایجاد شده در مسکن مهر، یکی از مزایای اجرای این 
طرح اس��ت. عنابستانی گفت: فاز اول مس��کن مهر منظریه دارای 
یکهزار و 596 متر ش��بکه و سه هزار و 264 متر خط تغذیه است. 
عنابس��تانی افزود: شش هزار میلیون ریال برای بهره برداری از این 
طرح اختصاص یافته است و 280 خانوار را تحت پوشش خدمات 
خود قرار می دهد. پروژه مسکن مهر منظریه از پروژه های اجرای 

طرح مسکن مهر در شهرکرد است.

هزینه 72 میلیارد ریالی برای افتتاح 
طرح های گاز رسانی

مدیرعام��ل ش��رکت گاز چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: برای 
طرح های این شرکت در هفته دولت 72 میلیارد ریال اعتبار هزینه 
ش��ده است. اس��ماعیل هیبتیان در گفتگو با ایرنا افزود: گاز رسانی 
به 23 روستای چهارمحال و بختیاری، قطب صنعتی جونقان و فاز 

اول طرح مسکن مهر الهیه بروجن از جمله این طرح هاست. 
وی خط تغذیه تقویتی فاطمیه بروجن، تقویت خط تغذیه شهرک 
صنعتی بروجن و گازرس��انی به ش��هرک ف��ن آوران بروجن را از 
دیگر پروژه های گازرس��انی این ش��رکت در هفت��ه دولت عنوان 
ک��رد. مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختی��اری افزود: خط 
تغذیه گازرس��انی به CNGهای جنوب ش��هرکرد، گازرسانی به 
فاز اول مس��کن مهر منظریه شهرکرد، گازرس��انی به CNG بن، 
گازرس��انی به پلیس راه شهرکرد و گاز رسانی به CNG گهرو از 
دیگر پروژه های گازرسانی در هفته دولت است. این مسئول افزود: 
همزمان با هفته دولت 13 پروژه افتتاح و پنج پروژه گاز رسانی در 

چهارمحال و بختیاری در هفته دولت کلنگ زنی شد.

اختصاص 33 میلیارد ریال اعتبار 
راهسازی به شهرستان کوهرنگ 

فرماندار شهرس��تان کوهرنگ از اختصاص 33 میلیارد ریال اعتبار 
راهسازی به این شهرس��تان خبر داد. به گزارش مهر، ستار خیری 
اظهار داش��ت: امس��ال 33 میلیارد و 700 میلیون ریال ش��امل پنج 
میلی��ارد و 700 میلیون ریال اس��تانی و 28 میلیارد ریال اعتبار ملی 
به این شهرستان اختصاص داده شده است. وی تأکید کرد: از این 
مبلغ افزون بر 28 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار برای بهسازی 
و زیرس��ازی راه های روستایی به این شهرستان اختصاص یافت. 
وی اف��زود: با موافقت اداره  راه و ترابری 23 میلیارد ریال نیز برای 
ایجاد و توس��عه راه های اصلی شهرستان کوهرنگ در سال جاری 
مصوب ش��د. خیری تصریح کرد: با تخصیص این میزان اعتبارات 
به زودی ش��اهد توسعه و رش��د بیش از پیش شهرستان کوهرنگ 

هستیم.

بهره برداری ازخط برق 
پست 63 شهرکرد - فرخ شهر

معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری از بهره 
برداری رس��یدن خط برق پس��ت 63 ش��هرکرد - فرخ شهر خبر 
داد. به گزارش مهر، یزدان جاللی اظهار داش��ت: برای راه اندازی 
خط برق پس��ت 63 شهرکرد - فرخ شهر 32 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی هزینه ش��ده است. وی تأکید کرد: با راه اندازی این 

پروژه زمینه اشتغال 10 نفر به صورت مستقیم فراهم شد.
 مع��اون سیاس��ی و امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری از 
راه ان��دازی خط برق 63 ش��هرکرد یک و ش��هرکرد دو خبرداد و 
اف��زود: برای این طرح نیز 37 میلیارد ریال هزینه و زمینه اش��تغال 

10 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

آغاز عملیات انتقال آب از رودخانه 
کارون به روستای سرچاه

عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از رودخانه کارون به زمین های 
کش��اورزی روستای س��رچاه از توابع شهرس��تان اردل آغاز شد. 
معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح 
 550 هکتار از زمین های کش��ت دیم روستای س��رچاه را آبیاری 

می کند. 
حمید رضا فروزنده تأکید کرد: برای اجرای طرح یاد ش��ده افزون 
بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل توسعه باغات در 
زمین های شیب دار هزینه می ش��ود. وی تعداد بهره برداران این 
طرح را 250 خانوار دانس��ت و افزود: خط انتقال آب برای اجرای 

این پروژه چهار هزار و 500 متر طول دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 126 عنوان نسخ س��نگی در کتابخانه مرکزی 

شهرکرد نگهداری می شود.
به��رام داودی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در 
حال حاضر هش��ت جلد کتاب خطی با موضوع کلیه 
و دمن��ه، برهان قاطع، فرهنگ لغت فارس��ی، ورقه و 
گلشاه، فرهنگ لغت فارسی، قرآن مجید و قرآن کریم 

در کتابخانه مرکزی شهرکرد نگهداری می شود.
وی افزود: کتب و نس��خه های خطی موجود در این 
کتابخانه گنجینه های ارزش��مند محسوب می شود که 
نیازمن��د نگهداری و مراقبت بس��یار اس��ت. داودی 
خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن آثار گران به��ا از جمله 
زندگی نام��ه ش��خصیت های بزرگ اس��تان در اغلب 
کتابخانه های این اس��تان موجود اس��ت. وی با بیان 
این ک��ه کتابخوان��ی ام��ر مهمی ب��رای توس��عه زیر 
س��اخت های فکری جامعه اس��ت، گف��ت: افزایش 
مطالع��ه، ارتقا و نهادینه ش��دن فرهن��گ کتابخوانی 
از ش��اخص های توس��عه فرهنگی جوامع محسوب 

می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به این که رهبر معظم انقالب اسالم همواره 
ب��ر نهادینه ش��دن فرهنگ کتاب خوان��ی در جامعه 
تأکید ویژه دارند، اظهار داش��ت: با اتخاذ تدابیر الزم، 

دغدغه های رهبری در این زمینه باید رفع شود.
وی ادام��ه داد: رهب��ر معظم انقالب اس��المی اعتقاد 
دارند که وضعیت فعلی کتاب و کتابخوانی در کشور 
در ش��ان نظام اسالمی نیس��ت و باید بهبود پیدا کند. 
داودی با بیان این که رس��انه های گروهی در ترویج و 
نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه 
نقش بسیار مؤثری بر عهده دارند، اذعان داشت: باید 

از این ظرفیت های ویژه در راس��تای ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با اشاره به این که این استان مهد مواریث برجسته 
و عالمان بزرگ اس��ت، تصریح کرد: این استان باید 
با توجه به این پیش��ینه ارزش��مند، در نهضت ترویج 

فرهنگ کتاب خوانی پیشگام باشد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری 
در ادامه با اش��اره ب��ه فعالیت های این نه��اد در امر 
تروی��ج فرهنگ عفاف و حج��اب، گفت: با توجه به 
برنامه ه��ای اجرائ��ی و فعالیت های ص��ورت گرفته، 
اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان از س��وی دفتر 
امور اجتماعی اس��تانداری به عنوان دس��تگاه برتر در 

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب معرفی شد.

وی با اش��اره به اقدام��ات اجرایی این نه��اد در امر 
ترویج فرهن��گ عفاف و حجاب، گف��ت: برگزاری 
نمایش��گاه های کت��اب در کتابخانه ه��ای عمومی از 
کتبی که با موضوع عفاف و حجاب هس��تند، تقدیر 
از اعضایی که پوشش برتر اسالمی داشتند، برگزاری 
مس��ابقه چکیده  نویسی از کتاب مسأله حجاب شهید 
مطهری از مهم ترین این اقدامات محسوب می شود.

داودی اضاف��ه ک��رد: ارس��ال پیام��ک به مناس��بت 
و  حج��اب  و  عف��اف  مل��ی  روز  گرامیداش��ت 
همچنی��ن نص��ب بنر ب��ا همی��ن موض��وع در هفته 
عف��اف و حج��اب از دیگ��ر اقدام��ات اجرایی این 
 نه��اد در راس��تای ترویج فرهنگ عف��اف و حجاب 

است.

مدیر کل بانک مس��کن استان چهارمحال و بختیاری 
از رشد 92 درصدی پرداخت تسهیالت به متقاضیان 

در بخش آماده سازی مسکن خبر داد.
حس��ن ریحانی پور در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: 
بانک مس��کن این اس��تان در پرداخت تسهیالت در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 62 درصد رشد و 
در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت، 56 درصد 

دربخش آماده سازی رشد داشته است.

مدیر کل بانک مس��کن استان چهارمحال و بختیاری 
افزود: در اعطای تسهیالت بافت فرسوده مسکن این 
بانک 68 درصد و مس��کن روستایی 83 درصد رشد 

داشته است. 
ریحان��ی پور بیان داش��ت: از ابتدای س��ال تا تیر ماه 
س��ال جاری پرداخت تس��هالت در زمینه مس��کن 
65 درصد رش��د داش��ته و این اس��تان در کل کشور 
رتب��ه شش��م را در پرداخت تس��هیالت از آن خود 

کرده اس��ت. وی تصریح کرد: اس��تان چهار محال و 
بختیاری در پرداخت تسهیالت 10درصد از میانگین 
کل کش��ور باالتر بوده اس��ت. مدیر کل بانک مسکن 
اس��تان چهار مح��ال و بختیاری با اش��اره به این که 
س��اخت مس��کن مهر انقالبی در حوزه مسکن بوده، 
بیان داش��ت: این طرح موجبات اشتغالزایی و مسکن 
 دار ش��دن بس��یاری از افراد جامعه را در پی داش��ته 

است. 

مدیركل كتابخانه های عمومی خبر داد:

نگهداری 126 عنوان نسخ سنگی در کتابخانه شهرکرد

ریحانی پور خبر داد:

رشد 92 درصدی تسهیالت بانك مسكن چهارمحال و بختیاری

برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری؛
فروشگاه های مجازی پروانه 

کسب می گیرند
رئیس اداره اصناف و تش��کل های غیردولتی چهارمحال و بختیاری از 
صدور پروانه کسب برای فروشگاه های مجازی در این استان خبر داد. به 
گزارش فارس، علیرضا جیالن در نشست اتحادیه های صنفی این استان 
اظهار داش��ت: این طرح برای نخس��تین بار در این استان اجرا می شود، 
برهمین اساس فروشگاه های مجازی فعال در این استان می توانند پروانه 
کسب دریافت کنند. وی افزود: متقاضیان می توانند برای دریافت پروانه 
کسب در فروشگاه های مجازی به مراکز قانونی صدور پروانه مراجعه کنند. 
جیالن با بیان این که در حال حاضر هیچ فروشگاه مجازی در چهارمحال 
و بختیاری فعالیت نمی کند، گفت: فروشگاه الکترونیکی عبارت از هر 
واحد اقتصادی است که فعالیت آن در فضای سایبر از طریق شبکه های 
رایانه ای از جمله اینترنت بوده و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با 
دریافت پروانه کس��ب از اتحادیه مربوط دایر شده و به فعالیت مشغول 
است. رئیس اداره اصناف و تشکل های غیردولتی چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: یکی از شرایط دریافت پروانه کسب از اتحادیه فروشگاه های 
الکترونیکی اخذ گواهی SSL از وزارت بازرگانی و کسب نماد اعتماد از 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رعایت ضوابط راه اندازی وب سایت 

تجاری است. 
جی��الن ادامه داد: بر همین اس��اس و با توجه به گس��ترش روز افزون 
فروش��گاه های مجازی، ورود آنها به جریان داد و س��تد در بازار داخلی 
و ارائه کاالها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت، نیازمند س��اماندهی 
و قانونمن��د کردن فعالیت ها در این حوزه و نظارت بر آنها اس��ت. وی 
تأکید کرد: به هر حال کارشناس��ان بر این باورند که این گونه اقدامات 
و بسترس��ازی های قانونی در حوزه تج��ارت الکترونیکی، گام بزرگی 
برای توس��عه و گس��ترش خرید و فروش های اینترنتی و تحقق دولت 

الکترونیکی محسوب می شود.

کاهش 16 درصدی پرونده های قاچاق 
کاال در چهارمحال و بختیاری 

مدیرگمرک چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد پرونده های تشکیل شده 
برای رسیدگی به قاچاق کاال در این استان در پنج ماهه نخست سالجاری 
57 عدد است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 16 
درصدی را نشان می دهد. موسی محمدی گنجه در گفتگو با ایرنا اظهار 
داش��ت: ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف شده در پنج ماهه نخست 
س��الجاری 31 میلیارد و 309 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 139 درصد افزایش یافته است. محمدی گنجه تصریح 
کرد: در این مدت یکهزار و 109 مسافر از این استان به خارج از کشور 
سفر کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش را 
نشان می دهد. مدیرگمرک چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در پنج ماهه 
نخست سالجاری دو هزار و یکصد و 119 مسافر از خارج از کشور به 
این استان وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل افزایش هفت درصدی 

را نشان می دهد.

با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری؛
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 

معرفی شد
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد  با حضور 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری معرفی ش��د. به گ��زارش فارس آیین تودیع 
آیت ا... محمدرضا ناصری و معارفه حجت االس��الم والمسلمین محمدعلی 
نکون��ام نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد، 
ب��ا برگزاری جلس��ه ش��ورای اداری و با حض��ور رئیس دفت��ر مقام معظم 
رهبری، رئیس ش��ورای سیاست گذاری ائمه جمعه کش��ور، معاون سیاسی 
وزیر کش��ور، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی و ائمه جمعه شهرهای 
 مختل��ف اس��تان چهارمحال و بختی��اری در تاالر فرهنگ ش��هرکرد برگزار

شد.
 بر اس��اس ای��ن گزارش در این جلس��ه حکم انتصاب رهب��ر معظم انقالب 
ب��رای حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکون��ام به عن��وان نماینده 
معظم ل��ه در چهارمح��ال و بختی��اری و ام��ام جمع��ه ش��هرکرد توس��ط 
حجت االس��الم والمس��لمین محم��دی گلپایگانی دفتر مق��ام معظم رهبری 
قرائت ش��د. در این جلس��ه همچنی��ن از بالغ بر ربع ق��رن خدمات آیت ا... 
ناص��ری در زم��ان تصدی نمایندگ��ی ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری 
و امامت جمعه ش��هرکرد تجلیل ش��د. آیت ا... ناص��ری چندی پیش در پی 
رحل��ت آی��ت  ا... صدوقی، با حکم رهب��ر معظم انقالبی اس��المی به عنوان 
 نماین��ده ایش��ان در اس��تان یزد و ام��ام جمع��ه مرکز این اس��تان منصوب 

شد. 
حجت االسالم والمسلمین نکونام پیش از این امامت جمعه شهر گلپایگان را 
به مدت 14 سال عهده دار بود و همچنین امامت جمعه شهر سامان از توابع 
شهرس��تان شهرکرد را نیز س��وابق خدمتی خود دارد. مراسم استقبال مردمی 
از نماین��ده جدید مقام معظم رهبری در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد پس از آیین تودیع و معارفه از مح��ل دفتر نمایندگی ولی فقیه تا 

مصلی امام خمینی شهرکرد برگزار شد. 
نکون��ام  در حک��م انتصابش از س��وی رهبر معظ��م انقالب ب��ه همدلی و 
هم��کاری با جوانان پرش��ور و انقالبی این اس��تان و کم��ک فکری به آنان 
س��فارش شده اس��ت. حجت االس��الم والمس��لمین نکونام دیروز نخستین 
نم��از جمعه خود را پیش��اپیش مردم موم��ن و انقالبی ش��هرکرد در محل 
مصل��ی ب��زرگ امام خمینی ش��هرکرد ک��ه از خدمات و بناهای ارزش��مند 
 ایجاد ش��ده توس��ط آیت ا... ناصری امام جمعه ش��هرکرد این ش��هر برگزار 

شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان خطاهای پزشکی 
در این استان پایین تر از متوسط جهانی است.

به گزارش فارس، محمود جاوید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 
نزدی��ک به 10 میلیون خدمت پزش��کی در اختیار مردم ق��رار گرفت که از این 
تعداد تنها 80 مورد منجر به شکایت شد. وی با بیان این که در صورت شکایت 
بیمار و ارائه دالیل مس��تند، سازمان نظام پزش��کی از حق و حقوق پایمال شده 
مردم نخواهد گذش��ت، افزود: حدود 40 درصد از ش��کایات مردمی از پزشکان 
منجر به محکومیت و 60 درصد منجر به تبرئه پزش��کان شد. جاوید با اشاره به 
خطاهای پزشکی گزارش شده در این استان گفت: عمده خطاهای پزشکی ناشی 
از تعداد زیاد مراجعان به مراکز بهداشتی درمانی، تعرفه پایین پزشکان و دغدغه ها 
و مشغله های فکری آنان است. رئیس سازمان نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری 
تعرفه های دولت��ی مناطق محروم چهارمحال را نیازمند تغییر دانس��ت و گفت: 
برخالف نبود امکانات در این مناطق و ش��رایط س��خت زندگی، تعرفه پزشکان 
 استان در مناطق محروم کمتر از پزشکان در کالنشهرها و شهرهای بیشتر برخوردار

اس��ت. وی در ادام��ه با انتق��اد از عدم هم��کاری س��ازمان های بیمه گر، گفت: 
س��ازمان های بیمه گ��ر در پرداخ��ت مطالب��ات پزش��کان حدود پن��ج تا هفت 
م��اه تاخی��ر داش��ته اند. جاوید با اش��اره به تعرفه های پزش��کی در کش��ور این 
تعرفه ه��ا را غیر منطق��ی دانس��ت و اظه��ار داش��ت: ای��ن مس��أله موضوع��ی 
 اس��ت که س��االنه تک��رار می ش��ود و هیچک��س به فک��ر اص��الح و حل آن 
نیست. جاوید یادآور شد: بر اساس قانون، تعرفه های پزشکی باید براساس تورم 
س��االنه، قیمت تمام شده خدمات ارائه ش��ده و درصدی از سود تعیین شود که 
در حال حاضر در کشور این تعرفه ها بر اساس هیچکدام از این فاکتورها تعیین 
نمی شود. وی خواستار اقدام مناسب مجلس و مسئوالن در این زمینه شد و گفت: 
همچنین هزینه درمان باید از دوش پزشک و بیمار برداشته شود تا مردم به دلیل 
مس��ائل اقتصادی به آنان اعتماد کنند. در حال حاضر یک هزار و 100 پزش��ک 
در رشته های داروسازی، دندانپزشکی، ماما و کارشناسان نظیر فیزیوتراپ، گفتار 
درمان، شنوایی و بینایی سنجی عضو سازمان نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری 

هستند.

پیرو آگهی تشخیص منابع ملی به شماره 19132-75/5/31 منتشره در 
روزنامه رسالت و فالحت به شماره های 3090 و 314-75/6/27 ردیف 
5 موس��وم به شوراب پالك 102 بخش 4 شهرستان كاشان در حدودات 
اربعه و مس��احت آن اصالحاتی صورت پذیرفته كه به شرح ذیل اعالم و 

اصالح می گردد.
ش��ماالً: در سه قسمت اول از نقطه به مختصات 3807946-516472 
در فاصله 330 متری اتوبان قم- كاشان و دوم كه شرقی است در امتداد 
اتوبان مذكور بطرف كاشان و به فاصله 2024 متر و سوم در امتداد خط 
مستقیم مغروز تا برسد به خط راه آهن كاشان- قم محدود است به پالك 

65/17- اصلی بخش 4 كاشان.
شرقاً: از انتهای حد جنوبی به طور اعوجاج تا برسد به جاده شوسه قدیم 
كاشان- قم محدود است به مراتع حدفاصل آبشرین قولولو موضوع آگهی 

شماره 54/6/13-3407
جنوباً: از انتهای حد ش��مالی در امتداد راه آهن محدود است به پالك های 

19- اصلی و 7 و 8 فرعی از 19- اصلی و 67- اصلی بخش 4 قم.
غرباً: از انتهای حد جنوبی تا برسد به انتهای حد شمالی در چهار قسمت اول 
در امتداد جاده شوسه قدیم قم- كاشان محدود است به مراتع دهنار- 
باغش��اه- قیماس موضوع آگه��ی ش��ماره 27491-82/6/31 و دوم و 
سوم محدود است به پالك های 104 موسوم به نیزار و 103 موسوم به 
طهماسبی و چهارم محدوده است به مراتع بیچاره )رشته كوههای دربندی 

شهره شوراب(
مساحت منابع ملی 3254/3371 هكتار

مساحت مستثنیات 66/6000 هكتار
مساحت كل 3320/9371 هكتار

آگهی اصالحی به شماره 90/6/8-23245

فیض اله رهنما
م الف/ 1482مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

رئیس سازمان نظام پزشكی:
خطای پزشكان چهارمحالی پایین تر از متوسط جهانی است

رنا
 ای

س:
عك
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی ویژه کاشان
آثار تاریخیخبر

مسئول س��تاد هماهنگی برگزاری آیین سنتی مذهبی 
قالیشویان مش��هد اردهال کاش��ان گفت: همزمان با 

دومین جمعه مهر ماه، س��الروز ش��هادت 
 حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر )ع(
بیش از نیم میلیون نفر امس��ال در این آیین 

شرکت می کنند.
 به گزارش ایرنا، حام��د منیری در گفتگو 
با خبرن��گاران از ثبت معنوی آیین مذهبی 
سنتی قالیشویان مشهد اردهال در فهرست 
آثار ملی کش��ور خبر داد و اظهار داش��ت: 
ای��ن اقدام مهم مراح��ل نهایی خود را طی 

می کند. 
وی،حضرت س��لطانعلی اب��ن امام محمد 
باق��ر)ع( را ج��زء س��ه امام��زاده معتبر در 
کشور نام برد و گفت: بر اساس مستندات 
نخس��تین نماز جمعه ش��هر کاشان توسط 
 این امام��زاده عظیم الش��أن برگزار ش��ده

است. 
وی به مشکل ازدحام جمعیت در روز جمعه، هشتم 
مهر ماه در منطقه مش��هد اردهال کاشان اشاره کرد و 

یادآور ش��د: با بهره گیری از پ��ل جدید که در کنار 
پل قبلی س��اخته ش��د، امسال نیز مش��کل ترافیک و 
ش��ده  برط��رف  زائری��ن   ازدح��ام 

است. 
بخش��دار نیاس��ر در ادام��ه خاط��ر 
نش��ان کرد: برای برگ��زاری هر چه 
با ش��کوه تر آیی��ن س��نتی مذهبی 
قالیش��ویان هفت کمیت��ه تخصصی 
تش��کیل شده که این کمیته ها نیز با 
نشست هایی در تالش هستند برای 
رفاه حال مردم مش��کالت احتمالی 
برط��رف  آیی��ن را  برگ��زاری  روز 
کنند.  منیری، تأکید کرد: آیین سنتی 
مذهبی قالیشویان هر سال به صورت 
مردمی و توسط اهالی منطقه فین و 

خاوه برگزار می شود.  
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 کاش��ان نی��ز از توزیع ه��زار و صد
لوح فش��رده ح��اوی زندگینام��ه و برگ��زاری آیین 
س��نتی مذهبی قالیش��ویان مش��هد اردهال کاشان در 

قالب بس��ته های فرهنگی با همکاری تولیت آستان 
مقدس حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر )ع( 
 در بی��ن 110 کانون فرهنگی هنری اس��تان اصفهان 

خبر داد. 
محمد مهدی صباغی اظهار داش��ت: برای پوش��ش 
مناس��ب خبری ای��ن آیی��ن و حضور خبرن��گاران، 
عکاس��ان و فیلمب��رداران به مش��هد اردهال وس��یله 
رف��ت و آمد پیش بینی ش��ده اس��ت.  وی، چاپ و 
توزی��ع بروش��ورهای تبلیغات��ی در مب��ادی ورودی 
و خروج��ی مش��هد ارده��ال و برپای��ی نمایش��گاه 
عکس از آیین س��نتی مذهبی قالیش��ویان را از دیگر 
 برنامه ه��ای اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی عنوان 

کرد. 
آیین س��نتی مذهبی قالیش��ویان همزمان با س��الروز 
ش��هادت س��لطان علی بن امام محمد باق��ر )ع( هر 
س��اله در جمعه دوم مهر ماه در منطقه مشهد اردهال 
کاش��ان با ش��کوه خاصی برگزار می شود.  در آیین 
س��نتی مذهبی قالیش��ویان، هزاران نف��ر از چوب به 
دس��تان فینی قالی مقدس را به عنوان نمادی از پیکر 
مثله ش��ده فرزند امام پنج��م )ع( از خادمین امامزاده 
س��لطان علی بن امام محمد باقر )ع( تحویل گرفته و 
بر دوش خود حس��ین حسین گویان به طرف چشمه 

آبی می برند. 
ع��زاداران )چ��وب ب��ه دس��تان فین��ی( با پاش��یدن 
آب و شس��تن قال��ی ب��ه ص��ورت نمادی��ن آن را 
در پن��اه چوب ه��ا روی دس��ته گرفت��ه و ب��ا ندای 
یاحس��ین یاحس��ین به س��مت مرقد باز می گردانند 
 و قال��ی مق��دس را دوب��اره تحویل آس��تان مقدس 

می دهند. 
حضرت س��لطان علی ابن امام محمدباقر )ع( اوایل 
ق��رن دوم هجری به دعوت اهالی فین، قم و کاش��ان 
از ط��رف پ��در بزرگوارش برای ترویج دین اس��الم 
به  ایران مأموریت یافت که پس از س��ه  س��ال تالش 
و مجاه��دت، س��رانجام در جنگی نابراب��ر به همراه 
 جمع��ی از یارانش در خطه اردهال کاش��ان ش��هید

شد. 
قالیشویان یکی از کهن ترین آیین های سنتی مذهبی 
ایران اس��ت که همه س��اله در دومین جمعه مهرماه 
برای بزرگداشت ش��هادت حضرت سلطان علی بن 
امام محمد باقر )ع( درخط��ه گلگون اردهال برگزار 

می شود.

پیش بینی می شود؛

حضور نيم ميليونی مشتاقان
 در آيين سنتی- مذهبی قاليشويان مشهد اردهال

رئیس اتاق بازرگانی كاشان:
افزایش 21 درصدی صدور کارت 

بازرگانی در کاشان
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاش��ان از افزایش 21 درصدی 
ص��دور و تمدید کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی در این اتاق در پنج 
ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر 
داد. به گزارش پورتال خبری کاشان رضا فرزانه در جمع اعضاء هیات 
نمایندگان جدید و قدیم اتاق گفت: در پنج ماهه نخس��ت سال گذشته 
تعداد 124 کارت بازرگانی برای اعضای اتاق کاشان صادر و تمدید شده  
در حالی که این رقم در پنج ماهه نخس��ت امسال به 149 مورد افزایش 
یافته است. وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد 44 کارت 
بازرگانی صادر و 105مورد نیز تمدید شده است. رئیس اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن کاشان علت افزایش صدور و تمدید کارت بازرگانی 
در س��ال جاری را ناشی از افزایش رونق اقتصادی در منطقه )شهرهای 

کاشان- آران و بیدگل- نطنز- بادرود و گلپایگان( عنوان کرد.
فرزان��ه افزایش دو درص��دی گواهی مبدا و فرم A در اتاق کاش��ان را 
خاطرنش��ان کرد و گفت: این گواهی ب��رای اجناس واحدهای تولیدی 
کاشان از جمله سنگ های تزیینی ساختمانی، فرش ماشینی، مفتول مسی، 
قالب های بتونی، س��یمان، پودرهای صنعتی، گالب و عرقیات گیاهی، 
میوه و تره بار اس��ت. به گفت��ه وی افزایش آمار صدور و تمدید کارت 
بازرگانی و گواهی مبدأ و فرم A ناشی از تالش و رونق روز افزون بخش 
خصوصی در عرصه اقتصادی منطقه کاشان است. فرزانه در پایان تعداد 
اعضای اتاق بازرگانی کاشان را 1500 عضو یادآور شد و گفت: این اتاق 
هر سال نسبت به سال قبل آن شاهد افزایش عضویت اعضاء جدید است 
که این مطلب بیانگر تعامل و حمایت مطلوب اتاق کاشان از تالشگران 

واحدهای تولیدی- صنعتی-  اقتصادی می باشد.

مدیر آموزش و پرورش كاشان  خبر داد:
افزایش دو برابری سالن های ورزشی 

مدارس کاشان در دولت دهم 
مدیر آموزش و پرورش کاش��ان گفت: افزایش دو برابری س��الن های 
 ورزرشی مدارس از جمله خدمات بارز دولت خدمتگزار و عدالت محور
دهم برای مدارس این شهرستان است. حسین حنطه ای، تعداد سالن های 
ورزشی تا قبل از دولت دهم را هشت سالن ذکرکرد و اظهار داشت: با 
توجه به رویکرد دولت دهم به ارتقاء سطح شادابی و فرهنگ سالمت 
و ورزش دان��ش آم��وزان، تعداد س��الن های ورزش��ی در مدارس این 
شهرستان به 15 سالن افزایش یافته است. به گفته وی، عملیات ساخت 
پنج س��الن ورزشی دیگر نیز در دست اجراس��ت. وی، مقاوم سازی و 
بهسازی مدارس را از دیگر اقدامات انجام شده دولت برشمرد و افزود: از 
سه سال گذشته تاکنون سه مدرسه این شهرستان مقاوم سازی و حدود 
300 مدرسه بازسازی و بهس��ازی شده است. مدیر آموزش و پرورش 
کاشان، ارتقاء سطح علمی دانش آموزان را از دیگر فعالیت های دولت 
ذکر کرد و یادآور ش��د: با فراهم کردن امکانات و فضاهای آموزش��ی، 
 علمی و فرهنگی بی��ش از 85 درصد دانش آموزان در امتحانات نهایی 

قبول شده اند. 

مسجد »میر نشانه« کاشان
نام این مسجد حسن بن موسی بن جعفر )ع( معروف به میر نشانه است. 
این مسجد در گذر سه سوک کوی پاقپان واقع بوده و دارای گنبد کاشی 
فیروزه ای مخروطی ش��کل می باشد که سقف زیر گنبد با کاشی های 
معرق زیبایی تزیین یافته اس��ت. روی قبر صندوق چوبی منبت کاری 
 قرار گرفته که در کتیبه های اط��راف آن آیات قرآن با تاریخ 978 ه�.ق
کن��ده ش��ده و در چوبی کنده کاری بقعه متعلق ب��ه قرن دهم هجری 
می  باشد. در جنب ضریح سردابه ای است که پنج پله به سمت موضعی 
که آن را قدمگاه می  گویند، پایین می  رود. در آن جا چاه آبی است که 
دردمندان و ارباب حاجت با آب کشیدن از آن چاه تبرک می  جویند و 
شفا می  خواهند. دیوار و سقف سردابه با نقش و نگارهای الوان تزیین 
یافته است روی در کوچک این سردابه نام گنجعلی خوانده می  شود که 
واقف آن بوده است. متعلقات دیگر بقعه میر نشانه را آقای الهیار صالح 
بدین گونه ش��رح داده اند: این زیارتگاه مس��جدی هم دارد که معروف 
است به مسجد میر نشانه منبر و دو لنگه در آن، تاریخی است. مسجد 
میر نشانه در کهنه ای نیز دارد که یک آیه و نام دوازده امام روی آن کنده 
شده و دو کتیبه هم پایین لنگه های در است که خوانده نمی شود. منبر 
مسجد نیز دارای دو تبرک با نوشته هایی است. از جمله مشاهیر مدفون 
در این بقعه یکی شیخ ابوسعید امام جمعه است و دیگری حاج میرزا 

ابوالقاسم مجتهد است.

امام زاده سلطان عطابخش
این آرامگاه بیرون از دروازه قدیم اصفهان - کاشان قرار دارد و به یکی 
از فرزندان موس��ی بن جعفر )ع( منسوب است. بنای اصلی این بقعه، 
به دوره آل بویه )447-320 ه.ق( تعلق دارد. س��ردرِ قدیمی و قس��متی 
از صحن وسیع آن بر اثر احداث خیابان از بین رفته است. ایوان بزرگ 
مدخل بقعه، سقف، رواق، تاق زیرگنبد و همچنین صفه ای که در انتهای 
محوطه داخل حرم،   مقاب��ل درِ ورودی قرار دارد با گچ. مقرنس کارِی 
برجسته و نقاشی شده اس��ت. قبر امام زاده که در میان صندوق چوبی 
ظریفی قرار گرفته، که در سابق با کاشی های نفیس قدیمی پوشیده شده 
بوده که اکنون اثری از آن ها دیده نمی ش��ود. بقعه یک جفت درِ چوبی 
کنده کاری شده است و بر کتیبه پایین دو لنگه آن، به خط ثلث تاریخ های 

959 و 962 ه.ق حک شده است.
نقاش��ی های س��قف ایوان و غرفه های داخل حرم، کار طاهر، نقاش و 
ش��اعر هنرمند معروف کاشانی اس��ت که قبر وی نیز در ایوان جلوی 
بقعه قرار گرفته اس��ت. در رواق  های اطراف صندوِق قبر امام زاده، قبور 
برجسته متعددی وجود دارد که با سنگ های بلند و کاشی های خشتی 
منقش یا معرق بسیار زیبایی پوشیده شده است و روی آن ها، آیات قرآن 
و نام چهارده معصوم نقش بس��ته اس��ت. تاریخ های این قبور، از سده 
نهم هجری به بعد اس��ت و روی یکی از قبرهای برجسته که با کاشی 
معرق بسیار ظریف و خوش رنگی تزئین یافته، بعد از صلوات دوازده 
ام��ام، به خط ثلث زرد طالیی رنگ در زمینه س��رمه ای جمله: »وفات 
سالله السادات جالل الدین بن سیداحمد کاشی فی سنه ثالث عشرین و 
تسعمانه« )932 ه.ق( نوشته شده است. بر سنگ قبر دیگری نیز عبارت 
»وفات یافت میرزا ضیاءالدین خواجه شمس الدین الهیجانی سنه سبعه 
ثمانین و تسعمانه« )978 ه.ق( دیده می شود. این بنا به شماره 941، در 

زمره آثار تاریخی به ثبت رسیده است.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عملیات بهره برداري و خدمات امور مشتركین 
منطقه گلپایگان و گوگد، عملیات مدیریت بهره برداري و خدمات امور مشتركین گلشهر )گلپایگان( و را 

به شرح ذیل از محل اعتبارات جاري از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/6/19
گشایش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یكشنبه مورخ 90/6/20

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي www.abfaesfahan.ir، تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

بهره برداري و خدمات امور مشتركین 90-2-226
1/864/886/78893/250/000جاريگلپایگان و گوگد

عملیات مدیریت بهره برداري و خدمات 90-2-227
602/178/80030/000/000جاريامور مشتركین گلشهر )گلپایگان(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مناقصه

آیین سنتی مذهبی 
قالیشویان همزمان 
با سالروز شهادت 

سلطان علی بن امام 
محمد باقر )ع( هر 
ساله در جمعه دوم 
مهر ماه در منطقه 

مشهد اردهال كاشان 
با شكوه خاصی 
برگزار می شود

رئیس اداره ثبت احوال کاشان گفت: فعالیت اداره 
ثبت احوال شهر نیاسر کاشان از ابتدا غیرقانونی 
بوده است. حس��ن مهرعلی در گفتگو با سایت 
خبری کاشان با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
اصل 44 قانون اساسی توسعه تشکیالت دولتی 
ممنوع بوده و تأسیس اداره جدید خالف قانون 
است. وی افزود: اجرای اصل 44 قانون اساسی 
با هدف کاستن از تصدی گری های دولت و کم 
کاسته شدن بدنه دولت و واگذاری امور دولتی 
به بخش خصوصی اس��ت. به گفته وی با وجود 
دس��تورالعمل چنین قانونی، اداره ثبت در نیاسر 

تأسیس و شروع به فعالیت نموده است.
مهرعلی گفت: برای فعالیت ثبت احوال نیاس��ر 
قولنام��ه ای بی��ن مدی��ر کل وق��ت، اداره ثبت 
احوال، ش��ورای شهر، ش��هرداری و بخشداری 
نیاس��ر مبن��ی ب��ر این که تعیی��ن م��کان اداره و 
 پرداخت مال الجاره به عهده بخشداری مي باشد 

تنظیم شده است.
 وی ی��ادآور ش��د: ب��رای اح��داث س��اختمان 
ثبت و احوال در نیاس��ر شهرداری موظف شده 
اس��ت با همکاری ارگان ها از جمله بخشداری 

 و ده��داری، 60 درص��د از عملیات س��اختمان
اداره ثبت اح��وال را انج��ام و40 درصد مابقی 

توسط ثبت احوال تکمیل شود.  
رئی��س اداره ثبت احوال کاش��ان گفت: از زمان 
فعالیت ثبت احوال نیاسر تا به امروز در مکان های 
مختلفی از س��اختمان قرض الحس��نه گرفته تا 
یک کالس در آموزش و پرورش اس��کان یافته 
 اس��ت تا این که بخشداری اذعان نمود با جذب
13 میلی��ون و 600 هزارتوم��ان اعتبار، به تعهد 
انج��ام 60 درص��د از عملیات س��اختمان ثبت 

احوال نیاسر عمل نموده است. 
حسن مهرعلی یادآور ش��د: ثبت احوال کاشان 
نیز برای تکمیل 40 درص��د باقیمانده، از کمیته 
اعتبارات فرمانداری کاش��ان درخواس��ت اعتبار 
نمود ام��ا تاکنون هیچگون��ه اعتباری تخصیص 

داده نشده است.
مهرعل��ی، عدم قانون��ی ب��ودن فعالیت ها، عدم 
تخصیص اعتبار مناس��ب توس��ط فرمانداری و 
تصدی پس��ت سرپرستی به مدت چهار سال را 
از جمله م��وارد تخلفات منجر به  صدور حکم 
تعطیلی ثبت احوال نیاس��ر توسط مدیرکل ثبت 

احوال استان اصفهان اعالم کرد و افزود: براساس 
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی 
پست سرپرستی به مدت چهار ماه است و بیش 

از خالف قانون است.   
رئیس اداره ثبت احوال کاشان اصالح اشتباهات 
گذشته برای رفع مشکل به وجود آمده را دارای 
اهمیت دانست و گفت: با اخذ مجوز نمایندگی 
ثبت و احوال از معاون وزیر کشور و اختصاص 
 زمینی به مساحت یکهزار مترمربع با 400 مترمربع

زیربنا و جذب مشارکت های مردمی و همیاری 
ادارات، س��اختمان ثبت احوال نیاس��ر کاش��ان 

احداث شود.  
مهرعلی اف��زود: با اخذ نمایندگ��ی ثبت احوال 
نیاسر، س��ازمان ثبت احوال کش��ور در احداث 
ساختمان ثبت احوال نیاس��ر هیچگونه دخالتی 
نخواهد داشت و تهیه زمین و احداث ساختمان 
ثبت و احوال نیاس��ر از طریق کمک های مردمی 
و همیاری نهادهای مردمی انجام خواهد ش��د و 
اداره ثبت و احوال شهرستان کاشان فقط نسبت 
ب��ه تأمی��ن نیروی انس��انی مورد نظ��ر آن اقدام 

خواهد کرد.

رئیس اداره ثبت احوال كاشان:
اداره ثبت احوال نیاسر از ابتدا غیرقانونی بوده است
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زاینده رود
رئیس هیأت والیبال استان اصفهان با اشاره به اینکه پتانسیل های خوبی در 
والیبال اصفهان وجود دارد که باید بالفعل شود، راه اندازی و ایجاد مدارس والیبال 
را در رشد استعدادهای موجود در استان مؤثر خواند و از رسانه ها خواست با 

انتقاد سازنده، چراغ این رشته را پرنورتر از قبل نمایند.
هوشنگ عشایری در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه ما بایستی با آموزش و پایه سازی نیروهای خوبی را برای 15 سال آتی 
بسازیم اظهار داشت: ما از باشگاه گیتی پسند نیز انتظار داریم با ورود به این 
حیطه استعدادها را کشف نماید. وی با اعالم اینکه هدف ما سروسامان دادن به 
تیم های پایه در نگاه های حرفه ای و قهرمانی و ایجاد انگیزه در این تیم ها است 
گفت: تا کنون سیزده کانون فعالیت در رشته والیبال را شروع کرده اند و این امر 
میسر نمی شد جز در سایه ارتباط با رسانه ها و تبلیغاتی که از این طریق انجام 

گرفته است.
وی در مورد انحالل والیبال بانوان ذوب آهن گفت: در حال حاضر این تیم منحل 
نشده و اگر این اتفاق بیفتد سهمیه این تیم از استان بیرون نخواهد رفت و راه و 

ترابری دو تیم در مسابقات کشوری خواهد داشت.
عشایری به باشگاه گیتی پسند اشاره کرد و افزود: هدف این باشگاه قهرمانی در 
جام باشگاه های آسیاست ولی هیأت استان در رده های پایه برنامه ریزی کرده تا 
ورزشکاران مستعد در این رشته را کشف کند. هر چند در این راه ضعیف بود اما 

در بعد حرفه ای، قهرمانی موفق ظاهر شده است. 
کمیته  در  که  داریم  کرد: سعی  تصریح  اصفهان  استان  والیبال  هیأت  رئیس 
استعدادیابی 10 نفر را در سطح استان برای کشف بازیکنان رده های پایه مشخص 

کنیم تا در سال های آینده تیم های استان از والیبالیست های بومی بهره ببرند. 
وی درباره مراسم صنعت در ورزش که اداره امور ورزش و جوانان استان اصفهان 
ترتیب داد گفت: از رشید خدابخش و معاونانش تشکر می کنم که سند راهبردی 
ورزش استان را تدوین کردند و مراسم صنعت و ورزش باعث شد شرکت ریف 

که از پیمانکاران راه و ترابری استان است در دسته یک تیم داری کند. 
عشایری ادامه داد: اکنون 12هزار نفر والیبالیست تحت بیمه ورزشی داریم که با 
توجه به چشم انداز آینده، این میزان بیمه شده ورزشی را تا پایان تیرماه 91 به 

52 هزار نفر می رسانیم. 

وی افزود: برای این که این تعداد به سمت والیبال روی آورند با توجه ویژه 
به محالت و روستاها و قرار دادن تجهیزات در اختیار آنها سعی در رسیدن 
 به اهدافمان داریم. رئیس هیأت والیبال ادامه داد: با اداره آموزش و پرورش 
تفاهم نامه ای امضا کردیم تا در سطح استان یک مدرسه تخصصی والیبال تأسیس 
کنیم و دانش آموزان در کنار تحصیل به امر ورزش والیبال بپردازند که در مهرماه 

چکش خوری می شود و این گام مؤثر را برخواهیم داشت.
وی ضمن اظهار خشنودی از اینکه والیبال نوجوانان در بخش پایه بسیار خوب 
و مناسب بوده و از لحاظ تیمی وضعیت خوبی دارند، بیان داشت: بهترین راهکار 
برای احیای دوباره والیبال، ایجاد مدارس والیبال با تعامل با آموزش و پرورش و 

استفاده از استعدادهای نهفته است.
عشایری پتانسیل استان اصفهان را در امر آموزش، مطلوب دانست و خاطرنشان 
کرد: استقبال از آموزش داوری و مربیان در استان فوق العاده است چرا که پتانسیل 
مطلوبی در اصفهان وجود دارد و بانوان نسبت به آقایان در امر آموزش برتری 
دارند اما نباید انتظار داشته باشیم که آقایان و بانوان از نظر فنی در یک سطح باشند 

چرا که هیچ کجای دنیا این چنین نیست. 
عشایری تبدیل سازمان تربیت بدنی را به وزارتخانه مثبت ارزیابی نمود و گفت: 
با وزارتخانه شدن این سازمان، بودجه ویژه ای در اختیار ورزش قرار می گیرد و 
همچنین مجلس نظارت خاصی بر فعالیت های وزارت ورزش و جوانان خواهد 

داشت.
جام  در  برای حضور  نام  باشگاه های صاحب  رقابت  از  همچنین  عشایری 
سوپرلیگ در استان خبر داد و اظهار داشت: حضور خانواده ها در کانون ها و 
استقبال ادارات از تورنمنت های ورزشی از مباحثی است که می تواند جایگاه 

والیبال را در استان ارتقا دهد.
رئیس هیأت والیبال با اعالم اینکه نقدها، گزارشات و خبرهایی که در رسانه ها درج 
می شود باعث می شود که والیبال جان تازه ای بگیرد بیان داشت: حمایت هایی که 
در این حوزه شده باعث گردیده که بسیاری از مدیر عامالن باشگاه ها حسرت 

بخورند که چرا در حوزه والیبال وارد نشده اند.
این مقام مسئول همچنین از حضور 4 تیم والیبال در تورنمنت های مختلف خبر 
داد و یادآور شد: با تعاملی که با شرکت گیتی پسند داشتیم توصیه کردیم که تیم ها 

برحسب اولویت های جوانان و نوجوانان بومی اصفهان بسته شوند.
وی افزود: نگرش ما در تعامل با این باشگاه ها ایجاد مدرسه والیبال و آکادمی 

آموزشی برای نونهاالن و نوجوانان در سطح استان است.
عشایری با اعالم اینکه امیدواریم که اصفهان صاحب سه تیم سوپرلیگی شود 
اظهار داشت: هم اکنون راه و ترابری دارای دو تیم دسته یک راه و ترابری اصفهان 
و راه و ترابری مبارکه می باشد که با توجه به ممنوعیت حضور دستگاه های دولتی 
در بخش ورزش های حرفه ای، در نظر داریم که یکی از تیم های دسته یک را با 

توجه به آمادگی باشگاه ها در اختیار آنها قرار دهیم.
وی گفت: در حوزه والیبال بانوان نیز تیم ذوب آهن به سوپرلیگ راه یافت و تیم 
راه و ترابری قهرمان سال گذشته در حوزه والیبال بانوان شد و همچنین در حوزه 
نوجوانان و جوانان نیز به مقام نایب قهرمانی و قهرمانی دست یافتیم که نویدهای 

خوبی در والیبال پایه بود.
عشایری با اشاره به اینکه اذعان داریم پایه سازی خوبی در حوزه والیبال بانوان 
داشته ایم گفت: ایستادن نوجوانان بانوی کشور بر سکوی سوم مسابقات آسیایی 

در حوزه مدارس نشان از قدرتمندی این بخش می دهد.
وی از برگزاری لیگ شهرستان ها در حوزه نوجوانان، جوانان و امیدها خبر داد 
و اظهار داشت: این تورنمنت ها جدا از انگیزه سازی بهترین میدان تمرین و 

آموزش برای کادر مربیان می باشد.
عشایری اضافه کرد: طبق برنامه هیأت والیبال، هر هفته مسابقاتی برگزار می شود 

و این فرایند تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا والیبال به هدف خودش برسد.
وی گفت: ما در هیأت والیبال متولی زیرساخت هایی که سرانه را افزایش می دهد 

نیستیم بلکه می خواهیم والیبال را در سطح استان به جایگاه واقعی اش برسانیم.
رئیس هیأت والیبال تأکید کرد: ما باید برای ارتقا این رشته از مدارس شروع کنیم 
و شکی نیست که با ایجاد انگیزه و با نگاهی وی ژه می توانیم در حوزه والیبال 

نوجوانان شاهد پویایی این رشته باشیم.
وی کانون سازی والیبال و توزیع این رشته در شهرستان های تابعه و به خصوص 
اصفهان را از راهکارهای دیگر برای زنده کردن این رشته دانست و ادامه داد: 
با کمک شهرداری و آموزش و پرورش می توانیم به این هدف دست یابیم و 

پتانسیل های خفته را بیدار کنیم. 
سال 90، سال سرنوشت برای والیبال اصفهان

از زمانی که عشایری به عنوان سرپرست هیأت والیبال استان اصفهان انتخاب شد 
با شعار اینکه چراغ والیبال اصفهان را روشن خواهم کرد گام برداشت و همواره 
در کالمش از پیشکسوتان والیبال به عنوان بازوان قدرتمندی یاد کرد، آنهایی که 
می توانند در این راه او را یاری کنند. بسیاری از کسانی که در این زمان او را به 
عنوان رئیس اداره راه و ترابری می شناختند و از درایت ویژه این مدیر آگاه بودند؛ 
خوشحال از اینکه می تواند شکوه والیبال اصفهان را با استخوان خرد کرده های 
این رشته بازیابی کند. اکنون که چند ماه از دوران اولیه ریاست او در هیأت 
والیبال گذشته در تمامی این مسائل ظهور و حضورش را نشان داده چه تعامل 
با باشگاه های قدرتمندی همچون گیتی پسند و ماهان و همچنین قهرمانی ها و 
موفقیت های بسیار اصفهان در محافل مختلف.  این ها مسأله ای نیست که از چشم 
ریزبین خبرنگاران و رسانه ها پنهان بماند و هیأت والیبال چنان رشد یافت که هر 

کسی می تواند با مقایسه ای کوتاه از آنچه بر آن رفته خود به قضاوت بنشیند.
از اقداماتی که در هیأت والیبال انجام گرفته می توان به مسابقاتی اشاره کرد که در 

تقویم این هیأت آمده و بدون کم و کاست انجام شده است:
 1- مسابقات نوجوانان باشگاه های استان اصفهان جهت انتخابی و اعزام به مرحله 

مقدماتی و نهایی قهرمانی کشور.
2- مسابقات قهرمانی امیدهای استان جهت انتخاب و اعزام به مسابقات مرحله 

مقدماتی و نهایی کشور.
3- مسابقات پیشکسوتان به مناسبت گرامیداشت مقام زن و روز مادر- والدت 

حضرت فاطمه زهرا )س(.
4- مسابقات قهرمانی امیدهای استان اصفهان.

5- مسابقات پیشکسوتان به مناسبت گرامیداشت روز پدر- والدت حضرت 
علی )ع(.

6- مسابقات باشگاه های جوانان استان. 
7- مسابقات نوجوانان باشگاه های استان )جام غدیر(.

8- مسابقات جوانان استان گرامیداشت عید سعید فطر.
بماند که رئیس هیأت والیبال استان اصفهان چشم انداز وسیعی را برای این رشته 

همگانی در نظر گرفته و با تأکید بر اینکه بدون شک در سال 94 والیبال اصفهان 
مقتدرانه قطب اول والیبال کشور می شود معتقد است که والیبال اصفهان در سطح 

کشور جایگاه ویژه ای دارد.
 این در حالی است که هم اکنون به گفته این مدیر پیگیر، والیبال اصفهان در 
ورزش پایه حرف اول را می زند. بخش قهرمانی اصفهان بازیکنان ملی پوش 
زیادی دارد و از مربیان زبده بهره می برد اما در مقوله حرفه ای در رده میانی 
کشور هستیم، با این ظرفیت های فراوان شک نکنید که والیبال اصفهان در سال 

94 قطب اول والیبال کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد تفریح مردم در پارک ها پرداختن به والیبال است، 

افزود که این امر نشان می دهد چقدر مردم اصفهان به این ورزش عالقه دارند.
عالقه  و  زبده  داوران  ای،  حرفه  مربیان  خوب،  بازیکنان  داشتن   عشایری 
وصف ناپذیر مردم به این رشته را از نقاط قوت والیبال اصفهان دانست و تصریح 
کرد که تنها نقطه ضعف والیبال اصفهان بها ندادن باشگاه های بزرگ این شهر به 
والیبال است که منجر به دلسردی بازیکنان می شود که خوشبختانه با مذاکرات 
انجام شده با رؤسای این باشگاه ها امیدواریم در سال 90 سرمایه گذاری خوبی 

از سوی باشگاه ها در رشته والیبال شود.
رئیس هیأت والیبال استان اصفهان با بیان اینکه الزمه رسیدن به ورزش حرفه ای 
توجه ویژه به ورزش پایه است، گفته که در سال 90 به خوبی ورزش حرفه ای را 
توسعه می دهیم و عالوه بر آن بیش از پیش روی ورزش قهرمانی کار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه هیأت والیبال مشکل مالی خاصی ندارد، افزود که در سال 
89 بودجه در نظر گرفته شده برای این هیأت 180 میلیون تومان بوده است که 
تا کنون 30 میلیون آن تخصیص یافته است که بقیه آن به زودی با همکاری اداره 

کل تربیت بدنی و اداره کل راه و ترابری پرداخت می شود.
عشایری با اشاره به اینکه در فصل بعد مسابقات سوپر لیگ والیبال کشور اصفهان 
حداقل یک نماینده خواهد داشت، خاطرنشان کرد: حضور تیم باریج اسانس از 
اصفهان در این رقابت ها قطعی شده است و البته در تالشیم یک تیم دیگر نیز از 
این شهر در کنار باریج اسانس حاضر شود. تمام اینها نشان از انگیزه ای می دهد 

که قرار است با بودن عشایری رقم بخورد و والیبال اصفهان دوباره زنده شود.
استان  والیبال  هیأت  عمومی  روابط  رئیس  زاده،  كحال  حسن 

اصفهان 

زاینده رود
پایان  به  رنگین کمان  تیم  قهرمانی  با  فوتسال جام رمضان  مسابقات 
سالن  در  تیمی  سه  گروه   15 در  تیم   45 شرکت  با  رقابت ها  این  رسید. 
از خط  انجام شد و 390 گل  بازی  آغاز شد و در 22 شب 73  پیروزی 
دروازه ها گذشت. تیم رنگین کمان در دور اول با تیم های قائم اصفهان و 
خودروسازان هیوندا هم گروه بود که به ترتیب توانست با حساب 6 بر 
یک و 5 بر یک از سد حریفانش عبور کند و در مرحله تک حذفی توانست 
سه بر یک مؤسسه صالحین را از پیش رو بردارد و به جمع 10 تیم برتر 
راه یابد و در این مرحله دو بازی انجام داد که ابتدا تیم آجر اصفهان را با 
نتیجه 5 بر یک از پیش رو برداشت و مقابل تیم بتا صنعت اصفهان نتیجه 
را 2 بر یک واگذار کرد و در مرحله نیمه نهایی تیم میثاق را با حساب 3 
بر یک مغلوب کرد و به دیدار فینال رسید. در دیدار نهایی که در حضور 
500 نفر تماشاگر برگزار شد توانست با حساب 5 بر 3 تیم راه گیل )الف( 

را شکست دهد. 
در  توانست  کمان  رنگین  و  تمام شد  یک  بر  یک  قانونی  وقت  در  بازی 
ضربات پنالتی 4 بر 2 بر تیم راه گیل )الف( غلبه کند. در 10 دقیقه ابتدایی 
نیمه نخست این بازی هر دو تیم بازی آرام و متعادلی را دنبال کردند و 

قصد داشتند تیم حریف را محک بزنند. 
بعد از آن، این تیم رنگین کمان بود که توپ و میدان را در اختیار گرفت و 
چند موقعیت گلزنی نیز به دست آورد که البته بازیکنان این تیم نتوانستند 
از فرصت های به دست آمده کمال استفاده را ببرند از جمله آن موقعیت ها 
که  کرد  اشاره   12 دقیقه  در  بارسنی  امین  تک  به  تک  مصاف  به  می توان 
توپ را به دستان فرزاد صادق زاده گلر راه گیل )الف( کوبید و بازی در 
شاگردان  دوم  نیمه  با شروع  رسید.  پایان  به  بدون گل  نخست  دقیقه   20
حسین صمدی به حمالت خود افزودند تا دروازه راه گیل را باز کنند اما 
 برخالف روند بازی این تیم راه گیل بود که در دقیقه 26 به گل برتری 

رسید. 
پس از این گل،  بازیکنان رنگین کمان هر لحظه عرصه را بر تیم حریف 
یوسفی  حمزه  توسط  پایانی  ثانیه   10 در  اینکه  تا  کردند  تنگ تر  و  تنگ 
بازیکن بلند قامت خود، بازی را به تساوی کشاندند. این را نیز باید اضافه 
کرد که پیمان امینی نژاد در دقیقه 36 به صورت شیرجه وار توپ صد در 
صد گل را برای تیمش )رنگین کمان( بیرون کشید و به نوعی شاگردان 
حسین صمدی را به بازی برگرداند و دیدار فینال در وقت قانونی با تساوی 

یک بر یک به اتمام رسید. 
به  تبدیل  را  دو ضربه  تنها  از چهار ضربه  گیلی ها  راه  پنالتی  در ضربات 
بهادر رضایی،   گل کردند و در مقابل رنگین کمان توسط حمزه یوسفی،  
حمید کابنده و پیمان امینی نژاد هر چهار ضربه پنالتی را درون چارچوب 
بتا  تیم  بندی  رده  دیدار  در  رسیدند.  قهرمانی  به  و  دادند  قرار  گیل  راه 

دست  سومی  مقام  به  و  گذشت  میثاق  سد  از  یک  بر   3 اصفهان  صنعت 
یافت. تیم میثاق نیز جام اخالق این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد. 
هادی  یوسفی،  حمزه  امینی،  رضا  از:  عبارتند  کمان  رنگین  تیم  بازیکنان 
نوروزی،  فرزاد  فر،  تمیزی  وحید  بارسنی،  امین  آذرپرور،  مهدی  اکلیلی، 
پیمان  و  کابنده   علیدادی،  حمید  علی  رضایی،   بهادر  کودانی،  مصطفی 
به قهرمانی  به سرمربیگری حسین صمدی و رسول زمانی  نژاد که   امینی 

رسید.
حسین صمدی: مسابقه فینال بازی نزدیكی بود

سطح تیم هایی که به جمع 10 تیم رسیدند باال بود و بقیه تیم ها از نظر فنی 
کیفیت مطلوبی نداشتند. حسین صمدی سرمربی تیم رنگین کمان با بیان 
این مطلب افزود: سطح رقابت های امسال به مراتب باالتر از سال گذشته 
بود و تیم هایی که در گروه 5 تیمی قرار گرفتند برای کسب سکو با هم 
رقابت کردند و خوشحالم که توانستیم قهرمان این دوره از رقابت ها شویم. 
صمدی که در لیگ دسته دوم فوتسال کشور هدایت تیم گیتی پسند نوین 
را بر عهده دارد پیرامون دیدار فینال گفت: بازی خیلی نزدیکی بود و هر 
دو تیم برای برد پا به میدان مسابقه گذاشته بودند. حتی تیم حریف از چند 
بازیکن تیم فوالد نطنز بهره می برد. هر دو تیم فرصت هایی برای گلزنی به 
پنالتی از سد حریف قدرتمند  دست آوردند که در نهایت ما در ضربات 
خود گذشتیم و عنوان نخست را از آن خود کردیم. وی در پایان از مهندس 
مجید کریمی مدیرعامل شرکت رایانه ای رنگین کمان به دلیل حمایت همه 
جانبه از تیم فوتسال رنگین کمان تشکر کرد. رنگین کمان در دسته سوم 

فوتسال کشور تیم داری می کند.
رسول زمانی: با كی روش ها هم موفق نمی شویم

رسول زمانی دروازه بان سابق تیم فوتبال ذوب آهن که در حال حاضر هم 
کمک مربی حسین صمدی در تیم رنگین کمان و هم مربی دروازه بان های 
نوجوانان ذوب آهن است، پیرامون دیدار نهایی تیم فوتسال رنگین کمان 
تیم  دو  هر  بود.  سنگینی  فوق العاده  بازی  گفت:  )الف(  گیل  راه  مقابل 
نیست.  پیش بینی  قابل  هیچ چیزی  فوتسال  در  و  داشتند  را  برد  استحقاق 
شما دیدید که نتیجه بازی در 10 ثانیه پایانی به تساوی کشیده شد و ما 
توانستیم در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دهیم هر چند دروازه بان 
 حریف ستاره زمین بود و تا دقایق پایانی برای موفقیت تیمش از جان مایه 

گذاشت. 
وی ادامه داد: این تیم را باید آماده کنیم تا با حمایت مهندس مجید کریمی 
وارد لیگ دسته سوم کشور شود و پله پله به دسته های باالتر صعود کنیم 
چرا که این تیم از نظر بازیکن و کادر فنی پتانسیل خوبی دارد. رسول زمانی 
در پایان اضافه کرد: فوتبال ایران از پایه ضعیف است و اگر در رده های 
نمی توانیم  با کی روش ها هم  باشیم  نداشته  برنامه ریزی مطلوبی  پایه  سنی 

موفق شویم و به جام جهانی صعود کنیم.

رئیس هیأت والیبال استان اصفهان:

پتانسيل های خوبی در واليبال اصفهان وجود دارد 

قهرمانی رنگین كمان در جام رمضان

جام رمضان، رنگين کمانی شد

گزارش
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
ابالغ رأي

5/708 شماره دادنامه: 9009970352800750
شماره پرونده: 8909980358301592

شماره بایگاني شعبه: 900042
شاکي: آقاي علي علیدوستي به نشاني خ حافظ ک تخت گنبد پ 32، متهم: آقاي لقمان 
سلطاني به نشاني مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي لقمان س��لطاني فرزند عبداله مبني بر س��رقت مبلغ یک میلیون 
و دویس��ت هزار تومان وجوه نقد موضوع ش��کایت آقاي علي علیدوستي با عنایت به 
شکایت شاکي و گزارش مأمورین انتظامي و متواري بودن متهم و احضار وي از طریق 
نش��ر آگهي و عدم حضور نامبرده در جلسه دادرسي مقرره و در نتیجه عدم دفاع مؤثر 
و مؤیداً به س��ایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت مش��ارالیه باعتقاد 
دادگاه ثابت تشخیص فلذا دادگاه باستناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسالمي وي 
را عالوه بر رد مبلغ مذکور در حق مالباخته به تحمل مدت س��ه ماه و یک روز حبس 
و تحمل بیس��ت ضربه شالق تعزیراً محکوم مینماید. رأي صادره غیابي و در مهلت ده 

روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه میباشد. م الف/ 7678
حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/709 شماره دادنامه: 9009970352800752

شماره پرونده: 8909980358301587
شماره بایگاني شعبه: 900041

شاکي: خانم فاطمه عمراني فرد به نشاني یزد صفائیه فلکه کاج خ بهاران- بهاران 4 پ 
10، متهمین: 1- خانم فروزان تتر، 2- خانم رویا تتر همگي به نشاني مجهول المکان، 
اتهام: س��رقت مستوجب تعزیر، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي محتویات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام خانمها 1- فروزان تت��ر 2- رویا تتر فرزندان ش��اهین که بلحاظ 
متواري اعالم شدن از طریق نشر آگهي جلسه دادرسي دعوت بحضور شدهاند مبني بر 
مش��ارکت در سرقت طالجات از کیف دستي شاکیه خانم فاطمه عمراني فرد با عنایت 
به ش��کایت شاکیه و گزارش مأمورین انتظامي و متواري بودن متهمان و در نتیجه عدم 
دف��اع موثر و مؤیداً به س��ایر قرائ��ن و امارات قویه منعک��س در پرونده مجرمیت وي 
باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه باس��تناد م��واد 667 و 661 قانون مجازات 
اس��المي هر یک از نامبردگان را به تحمل مدت چهار ماه حبس و تحمل بیست ضربه 
ش��الق تعزیراً و رد عین اموال مس��روقه و در صورت تعذر رد مثل یا قیمت آنها بنحو 
تضامن در حق مالباخته محکوم مینماید. رأي صادره غیابي و در مهلت ده روز پس از 

ابالغ قابل رسیدگي واخواهي در این دادگاه میباشد. م الف/ 7677
حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 ابالغ رأي
5/710 شماره دادنامه: 9009970354700542

شماره پرونده: 8809980358300846
شماره بایگاني شعبه: 900013

ش��کات: 1- آقاي هادي ابراهیمي به نش��اني خ جي ک ش قریشي ک گل بهار ک گل 
ارغوان پ 28، 2- آقاي مهدي ابراهیمي به نش��اني خ س��جاد خ حجتیه چهار راه دوم 
کوچه افش��ین بن بس��ت گلبرگ پ 28، متهم: آقاي ایمان کاظمي به نش��اني مجهول 
المکان، اتهام: عضویت در ش��رکتهاي هرمي به منظور اخالل در نظام اقتصادي کشور، 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي ایمان کاظمي فراري و مجهول المکان دایر بر اخالل در نظام 
اقتصادي کش��ور از طریق فعالیت در ش��رکت هرمي موضوع کیفرخواس��ت دادسراي 
عموم��ي و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت آقاي مهدي ابراهیمي، گزارش 
و تحقیقات بازپرس محترم دادس��را و مأمورین انتظامي و فیش واریز وجه که فتوکپي 
آن ضمیم��ه پرونده اس��ت اس��ت و نظر به عدم حض��ور و دفاع از ناحی��ه متهم اتهام 
انتس��ابي را محرز و مسلم مي داند مستنداً به ماده واحده الحاقي یک بند و یک تبصره 
ب��ه قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کش��ور عالوه بر رد مبلغ چهل میلیون 
ریال در حق آقاي مهدي ابراهیمي به تحمل دو س��ال حبس تعزیري محکوم میگردد. 
در خصوص جزاي نقدي با توجه به مش��خص نبودن میزان پورس��انت دریافتي دادگاه 
مواجه با تکلیفي نمي باش��د در خصوص رد مال به ش��اکي هادي ابراهیمي با توجه به 
اینکه شاکي دالیلي دال بر پرداخت وجه به متهم ارائه ننموده است مستنداً به ماده 177 
از قانون آئین دادرس��ي کیفري حکم بر برائت متهم موصوف در این قس��مت صادر و 
اعالم میگردد. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 7685
مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/711 شماره دادنامه: 9009970353700497

شماره پرونده: 8809980362602148
شماره بایگاني شعبه: 890008

شاکي: خانم بتول مداحي به نشاني اصفهان- خ دکتر عرضي خ نیر اصفهاني نبش یاس 
واحد 4، متهمین: 1. آقاي اکبر کیاني 2. آقاي بهرام کیاني همگي به نشاني فعاًل مجهول 
المکان، اتهام ها: 1. فحاش��ي، 2. تهدید، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و 

بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام اکبر کیاني مبني بر فحاش��ي و آقاي بهرام کیاني مبني بر فحاش��ي و 
تهدید با توجه به شکایت شاکي و گواهي گواهان و عدم حضور و دفاع متهمان و سایر 
ش��واهد و قرائن بزه آنان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 608-669 قانون مجازات 
اس��المي هر یک از متهمان را از لحاظ فحاش��ي به پرداخت پانصد هزار ریال و آقاي 
به��رام کیاني را از جهت تهدید به تحم��ل 91 روز حبس محکوم مینماید. رأي صادره 
غیابي و ظرف ده روز قابل واخواهي در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان میباشد. م الف/ 7687
نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/712 شماره دادنامه: 9009970352900365

شماره پرونده: 8909980358301612،  شماره بایگاني شعبه: 891637
شاکي: آقاي رسول الماسي به نشاني خ جي خ شهروند ک آزادگان پ 46، متهم: آقاي 
چراغعلي نجفي مجهول المکان، اتهام: س��رقت مس��توجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با 
بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي چراغعلي نجفي فرزند احمدعلي متولد 1355 الیگودرز مقیم 
اصفهان )زینبیه( فعاًل متواري و مجهول المکان دائر بر س��رقت شبانه وسایل کار شامل 
دس��تگاه جوش و برش و قیچي و کپس��ول هوا از محل در حال س��اخت با یکدستگاه 
پی��کان وانت به ش��ماره پ��الک 196 س 28- ایران 13 در تاری��خ 88/12/18 موضوع 
ش��کایت آقاي رسول الماسي زفره فرزند محمدحس��ین از توجه به مفاد کیفرخواست 
ص��ادره و محتوی��ات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش��ات مأمورین انتظامي 
و س��ایر قرائن و ام��ارات مضبوط در پرونده از جمله ع��دم حضور متهم در هیچ یک 
از مراحل دادرس��ي با وص��ف احضار قانوني و نش��ر آگهي، ارتکاب بزه انتس��ابي از 
ناحیه مش��ارالیه محرز و مس��لم بوده دادگاه باس��تناد م��واد 656 و 665 و 667 قانون 
مجازات اس��المي نامبرده را ع��الوه بر الزام به رد اموال مس��روقه فوق الذکر به تحمل 
یکس��ال حبس و پنجاه ضربه ش��الق محکوم مینماید. رأي صادره غیابي بوده و ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف/ 7688
حاجي زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/713 کالسه پرونده: 86000761 ح 12

شماره دادنامه: 86/7/15-860001608
مرجع رس��یدگي: شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، خواهان: مؤسسه قوامین به 
نش��اني خ امام س��جاد علیه السالم حدفاصل آپادانا و سپهس��االر، خوانده: آقاي مهدي 
فروزاني فرزند غالمرضا به نش��اني خ نظرغربي کوي س��روش بن بس��ت ترانه پ 8، 
خواس��ته: مطالبه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي مؤسسه قوامین به شماره ثبت 7517 با نمایندگي آقاي اصغر بابایي 
بطرفیت آق��اي مهدي فروزاني فرزند غالمرضا بخواس��ته مطالبه مبلغ )45/000/000( 
ریال وجه یک فقره چک بش��ماره 575287-85/3/28 عهده بانک مس��کن ش��عبه خ 
می��ر اصفهان به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه و خس��ارات دادرس��ي، دادگاه با توجه 
به رونوش��ت مصدق چک اس��تنادي، گواهینامه عدم پرداخت صادره از س��وي بانک 
مح��ال علی��ه و باعنایت به عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي علي رغم ابالغ 
قانون��ي و عدم ای��راد و دفاعي از ناحیه وي دعوي خواهان را ثابت و وارد تش��خیص 
و مس��تنداً ب��ه م��واد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و 
انق��الب در امور مدني و ماده 313 قانون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و 
پنج میلیون ریال )45/000/000( ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ هش��تصد و پنجاه و 
چهار هزار و پانصد ریال )854/500( بعنوان خس��ارات دادرس��ي و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان سررس��ید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان محکوم و اعالم 
 مینماید. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه 

میباشد. م الف/ 7689
حاجیلو- دادرس شعبه 12 دادگاه حقوقي اصفهان
 

تغییرات
5/727 ش��ماره: 6041 آگهي تغییرات ش��رکت صنایع ریخته گري اردس��تان به شماره 
ثب��ت 137 و شناس��ه ملي 10260036694 به اس��تناد صورت جلس��ه مجمع عمومي 
عادي س��الیانه مورخه 90/04/27 شرکت صنایع ریخته گري اردستان )سهامي خاص( 
تغییراتي به ش��رح ذیل در ش��رکت فوق بعمل آمد. 1. ترازنامه و صورت حساب مالي 
س��ال 1389 اعم از سود و زیان ش��رکت به تصویب رسید. 2. آقاي محمود صادقي به 
سمت بازرس اصلي و آقاي احمد صادقي به سمت بازرس علي البدل به مدت یکسال 
مالي ش��رکت انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهي هاي 

شرکت انتخاب شد. م الف/ 167
فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ
5/731 آگه��ي ابالغ مفاد اجرائیه در کالس��ه پرون��ده 87-720 ح/ 9 محکوم له بانک 
صادرات با وکالت احمدرضا یدالهي به نش��اني اصفهان- خ ش��یخ صدوق ش��مالي- 
مجتمع س��رو- واحد 7 محکوم علیهما 1. افش��ین صفاري 2. ش��هرام صفاري هر دو 
مجه��ول المکان به موج��ب دادنام��ه غیاب��ي ش��ماره 8709970350901282 مورخ 
87/12/14 دادگاه عمومي اصفهان شعبه نهم حقوقي محکوم علیهما محکومند متضامنًا 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ دویس��ت و 
پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو هزار 
ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر آگهي و 
پرداخت حق الوکاله وفق تعرفه قانوني و پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه وفق قرارداد 
منعقده مابین طرفین برمبناي 27 درصد س��الیانه از تاریخ سررس��ید در حق محکوم له. 
بعالوه پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت حق االجراء- مفاد اجرائیه مستنداً 
به ماده 9 قانون اجراي احکام یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي 
درج و منتشر مي گردد که محکوم علیهما مجهول المکان در فرجه قانوني ضمن اعالم 

آدرس از حق قانوني خود استفاده نمایند. م الف/ 7743
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/735 شماره دادنامه: 9009970352400664

شماره پرونده: 8909980352401465
شماره بایگاني شعبه: 891467

خواه��ان: تعاون��ي اعتبار ثامن االئمه با مدیریت آقاي عل��ي امیني با وکالت خانم الهام 
ضیامنش به نش��اني اصفهان خ رودکي روبروي مدرس��ه محسنیه مجتمع بهشت طبقه 
پنجم، خواندگان: 1. آقاي اس��ماعیل کیاني 2. آقاي عباس��علي کیاني همگي به نش��اني 
مجهول المکان 3. آقاي اکبر فروغي به نشاني اصفهان خ جي خ اله اکبر 2 ک ملکوتي 
جنب بن بس��ت دهک��ده پ 116 4. آقاي محمد مهدي فروغي به نش��اني اصفهان خ 
جي خ اله اکبر ک ش ش��جاعي پ 71، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور 

رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي بانو اله��ام ضیامنش به وکالت از تعاوني اعتب��ار ثامن االئمه )ع( 
بطرفیت آقایان عباس��علي و اسماعیل هر دو کیاني و اکبر و محمدمهدي هر دو فروغي 
بخواس��ته مطالب��ه مبلغ 150 میلی��ون ریال وجه ی��ک فقره چک به ش��ماره 47593-

89/6/14 و خس��ارات دادرسي و تأخیر تأدیه،نظر به مفاد دادخواست تقدیمي خواهان 
و مالحظ��ه تصویر مصدق چک مس��تند دع��وي و گواهي عدم پرداخ��ت آن و اینکه 
خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان ای��راد و اعتراضي به عمل نی��اورده و دلیلي بر 
برائ��ت ذمه خویش ارائ��ه ننموده اند لذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 313 و 314 
قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدن��ي و تبصره الحاقي به 
م��اده 2 قانون صدور چ��ک خواندگان را متضامن��ًا به پرداخت مبل��غ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/077/000 ریال بابت خس��ارات دادرس��ي 
و مبل��غ 4/800/000 ریال بابت حق الوکاله بدوي و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
89/6/14 لغای��ت تاریخ اجراي رأي وفق مقررات در ح��ق خواهان محکوم مي نماید. 
 رأي ص��ادره غیابي اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي در این دادگاه 

مي باشد. م الف/ 7746
قرباني- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/736 شماره دادنامه: 9009970352400514

شماره پرونده: 8909980352401349
شماره بایگاني شعبه: 891351

خواهان: آقاي جواد باقري کرم ورنوسفادراني با وکالت آقاي سید رضا موحد محمدي 
به نش��اني اصفهان خ مس��جد س��ید روبروي مس��جد محمدي پ 590 منزل شخصي 
کدپستي 8136964451، خوانده: آقاي محمدرضا مصطفایي به نشاني مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خص��وص دعوي آقاي س��یدرضا موحد محم��دي به وکالت از آق��اي جواد باقري 
ک��رم ورنوس��فادراني بطرفیت آقاي محمدرض��ا مصطفائي بخواس��ته مطالبه مبلغ 300 
میلیون ریال وجه س��ه فقره چک بشماره هاي 343318-89/7/1 و 343319-89/8/1 و 
343321-89/9/15 و خسارت دادرسي و تأخیر تأدیه، نظر به مفاد دادخواست تقدیمي 
خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک هاي مس��تند دعوي و گواهي هاي عدم پرداخت 
آنه��ا و اینکه خوانده نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضي ب��ه عمل نیاورده و 
دلیلي بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اس��ت، لذا دادگاه مس��تنداً به مواد 249 و 313 
و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني و تبصره الحاقي 
ب��ه م��اده 2 قانون صدور چک، خوان��ده را به پرداخت مبلغ س��یصد میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 6/081/000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ي و مبلغ 8/400/000 
ری��ال بابت حق الوکاله بدوي و نیز خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ هاي 7/1 و 8/1 و 
89/9/15 لغای��ت تاریخ اج��راي رأي وفق مقررات در حق خواه��ان محکوم مینماید. 
 رأي ص��ادره غیابي اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي در این دادگاه 

مي باشد. م الف/ 7745
قرباني- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
6/105 نظر به اینکه آقای محمدرضا مطیعه به اتهام عدم رعایت مقررات استاندارد طال 
حسب شکایت اداره کل استاندارد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 900363د/42 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 42 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف/7844
عابدینی- دادیار شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
6/107 شماره دادنامه: 9009970351200505

شماره پرونده: 8909980351201131
شماره بایگاني شعبه: 891140

خواهان: آقاي کرامت طهماسبي نام با وکالت آقاي دامون صادقي به نشاني اصفهان سه 
راه حکیم نظامي ابتداي خ ارتش بن بست شهید عطایي )33( پ 71 طبقه دوم واحد 6، 
خوانده: آقاي علي لرکي به نشاني اصفهان بهارستان چهار راه اردیبهشت مجتمع صدف 
2 طبقه 2 پ 47، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه با بررسي محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

ذیل مبادرت به انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

دع��وي آقاي دام��ون صادقي بوکالت از آق��اي کرامت طهماس��بي بطرفیت آقاي علي 
لرک��ي فرزن��د احمد بخواس��ته مطالبه مبلغ چهارص��د میلی��ون )400/000/000(ریال 
وجه چ��ک ش��ماره 999999-89/4/22 عهده بانک ص��ادرات بهارس��تان به انضمام 
مطلق خس��ارات قانون��ي- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي 
ع��دم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوان��ده دلیلي که حکایت 
از پرداخت دین یا بطالن دعوي داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداش��ته، ب��ر دادگاه ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198-519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ي مدني حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ چهارصد میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و هش��ت میلیون و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسي و پرداخت 
مبل��غ 10/800/000 ری��ال بابت حق الوکال��ه وکیل و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي 
بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. 
 رأي ص��ادره غیاب��ي و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهي در ای��ن دادگاه 

خواهد بود. م الف/ 7838
حفیظي- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای
6/109 شماره دادنامه: 9009970351400598 

شماره پرونده: 9009980351400075 
شماره بایگانی شعبه: 900075 

خواهان: آقای احسان جوشن به نشانی خ آب250 کوچه بهروز کوی ارغوان بن بست 
کیمیا مجتمع صبا واحد5 خوانده: آقای ش��هرام خیام به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای احس��ان جوش��ن فرزند آیت ا... بطرفیت آقای ش��هرام خیام 
فرزند نصرا... به خواسته مطالبه مبلغ 520/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخی��ر تادی��ه و بابت 2 فقره چک به ش��ماره های 1-1064753 م��ورخ 88/9/8 به 
مبل��غ 2/780/000/000 ریال عهده بانک س��امان 2- 504347 مورخ 88/7/23 به مبلغ 
242/000/000 ری��ال عهده بانک س��په ش��عبه خیابان فردوس��ی نظر ب��ه ابقای اصول 
مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
خوان��ده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ای��راد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تشخیص مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
خوان��ده را به پرداخت مبلغ 520/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 10/400/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس شاخص تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید به تفکی چک ها تا زمان وصول در 
ح��ق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیس��ت روز قابل اعتراض 

در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/7841
محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/111 شماره دادنامه: 9009970351400714 

شماره پرونده: 8909980351401609 
شماره بایگانی شعبه: 891610 

خواهان: آقای محمدرضا محمدی سمس��وری به نش��انی خوراسگان محله سمور جی 
کوچه نانوایی پالک4 خواندگان: 1- آقای علی اصغر مکی به نش��انی تهران عباس آباد 
خ ولی عصر پایین تر از س��ه راه بهش��تی کوچه دالویز پ32 طبقه2 علی اصغر ملکی 
2- آقای منصور یزدانی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخص��وص دعوی آق��ای محمدرضا محمدی سمس��وری فرزند محم��د به طرفیت 
آقای��ان 1- عل��ی اصغر مکی فرزن��د محمدرضا 2- منصور یزدانی به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ 100/000/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادی��ه و بابت یک 
فقره چک به ش��ماره 121178/097687/48 مورخ 89/11/13 عهده بانک ملت ش��عبه 
میدان ونک که در ش��عبه میوه و تره بار اصفهان واخواس��ت ش��ده و با این توضیح که 
خوان��ده ردی��ف اول صادرکننده و خوان��ده ردیف دوم ظهرنویس می باش��د، نظر به 
ابقای اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده 
دارد و اینک��ه خوان��ده با اط��الع از دعوی مطروحه هیچ گونه ای��راد و دفاعی به عمل 
نی��اورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی 
خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
از تاری��خ سررس��ید 89/11/12 تا زمان وص��ول در حق خواهان محک��وم می نماید. 
رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این 
 دادگاه و پ��س از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد. م الف/7840
محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6/112 شماره دادنامه: 9009970353400731 

شماره پرونده: 9009980359600206 
شماره بایگانی شعبه: 900353 

ش��کات: 1- آقای هوشنگ عزیزیان به نشانی اصفهان- ک جنب پمپ بنزین مرغ- ک 
ج��ردن- جنب تاالر قصر طالیی 2- خانم ش��هین فضل الهی به نش��انی اصفهان- ک 
جن��ب پم��پ بنزین مرغ- ک جردن- جنب تاالر قصر طالیی و رس��توران ش��ب های 
خاط��ره متهمین: 1- آقای میثم مرادی کرمانش��اهی به نش��انی زن��دان مرکزی اصفهان 
2- آقای پیمان صادقی به نش��انی متواری اتهام: س��رقت مقرون به آزار یا مسلح بودن 
سارق گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به اصدار رای می نماید.

رأی دادگاه
درخص��وص اته��ام متهمین به نام های آقای��ان 1- پیمان صادقی فرزن��د احمد متولد 
1360، 2- میثم مرادی کرمانش��اهی فرزند یداله متولد 1365 هر دو دائر بر شرکت در 
سرقت مقرون به آزار حسب شکایت آقای هوشنگ عزیزیان و خانم شهین فضل الهی 
با وکالت آقای حس��ین صالحی وکیل پایه یک دادگس��تری و گزارش مرجع انتظامی و 
اقرار مقرون به واقع متهمین و کشف خودرو مسروقه از متهم ردیف اول و سایر دالیل 
موجود در پرونده بزه انتس��ابی محرز و مس��لم می باشد و مستنداً به مواد 42 و 667 و 
652 قانون مجازات اس��المی هریک از متهمین به تحمل یک س��ال حبس با احتساب 
ایام بازداش��ت قبلی و ش��صت ضربه شالق و رد عین یک عدد دستبند طال و یک عدد 
گردنبن��د طال به صاحبش )مالباخته بنام خانم ش��هین فض��ل الهی( محکوم می گردند. 
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/7839
مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رای
6/114 شماره دادنامه: 9009970354400765 

شماره پرونده: 8909980363000392
شماره بایگانی شعبه: 891501 

ش��کات: 1- آقای ف��رزاد رحیمی با وکالت آقای کورش بیات به نش��انی یاس��وج خ 
هجرت 3 ساختمان هشت بهشت طبقه دوم دفتر وکالت 2- آقای امید همامی به نشانی 
اصفهان خ مرداویج فارابی جنوبی خ چهارم پ1 متهم: آقای آیت اله افشاری به نشانی 
مجهول المکان اتهام ها: 1- خیانت در امانت 2- فروش مال غیر گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه

درخص��وص اتهام آقای آیت اله افش��اری فرزند جهانگیر دائر ب��ر فروش مال غیر به 
آقای امید همامی فرزند اصغر به این ش��رح که متهم اتومبیل به ش��ماره 13-697ط29 
را ب��ه موجب قولنامه عادی م��ورخ 87/5/15 اتومبیل زانتیا به ش��ماره فوق را به مبلغ 
168/000/000 ری��ال فروخته و تم��ام ثمن آن را دریافت کرده و اتومبیل و مدارک آن 
را تحویل داده اس��ت پس از مدتی کشف می ش��ود که اتومبیل متعلق به دیگری بوده 
و متوقف می ش��ود. دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی و 
مصون از تعرض ماندن کیفرخواس��ت دادسرای اصفهان بزهکاری وی را محرز دانسته 
مس��تندا به ماده ی��ک از قانون فروش و انتق��ال مال غیر و ماده یک از قانون تش��دید 
مجازات مرتکبین اختالس و ارتش��اء و کالهبرداری حکم به محکومیت وی به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون ریال به عنوان 
ضرر و زیان شاکی و پرداخت مبلغ سیصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی در 
حق دولت صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 10 روز از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه است. م الف/7835
محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
6/115 کالسه پرونده: 890902ب/26 خواهان: الهه مقدور فرزند حسین خوانده: وحید 
بنانی فرزند باقر. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. م الف/7837
ارژندي- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تأسیس
6/116 ش��ماره: 2118/ث 90/103 آگهي تأسیس ش��رکت فوالد فلنج اصفهان سهامي 
خ��اص. ش��رکت فوق درتاری��خ 1390/05/24 تحت ش��ماره 45016 و شناس��ه ملي 
10260629439 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/05/24 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي میشود. 1- موضوع شرکت: تولید 
و توزی��ع کلی��ه محصوالت فوالدي، رینگ فلنج آهني و س��ازه هاي فلزي، س��اخت و 
تولید انواع تجهیزات کش��اورزي، درب و پنجره، خم و خدمات برشکاري انواع ورق، 
پروفی��ل، خری��د کاال از بورس، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، تحصیل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي- شرکت در 
مزای��دات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج 
از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 3-1- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان شهیدان غربي- کوچه س��جاد- پالک 3، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط موسسین طي گواهي بانکي ش��ماره 569 مورخ 1390/05/12 
نزد بانک سپه شعبه ش��هیدان اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي علیرضا برندگي به 
س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم صدیقه فالحي برزاني به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره، 3-5- آقاي رمضان برندگي به س��مت عض��و هیئت مدیره، 4-5- آقاي 
رمضان برندگي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي رئیس هیئت مدیره و با 
مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیئت مدیره است. 
8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي رس��ول جواني ب��ه عنوان بازرس اصلي، 

2-8- خانم لیال برندگي به عنوان بازرس علي البدل. م الف/ 7821
آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
6/117 ش��ماره: 2170/ث 90/103 آگهي تأس��یس شرکت فني مهندسي فربد هوشمند 
آیریک س��هامي خاص. ش��رکت فوق درتاریخ 1390/05/27 تحت ش��ماره 45015 و 
شناس��ه مل��ي 10260629842 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/05/27 
از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي میشود. 1- موضوع 
ش��رکت: خدم��ات طراحي- نصب و راه اندازي تجهیزات و تأسیس��ات- اتوماس��یون 
صنعت��ي و س��اختماني و خانگي- انرژي خورش��یدي و انرژي هاي ن��و- ابزار دقیق و 
تجهی��زات موردنی��از تولی��د و توزیع و خرید و ف��روش و ص��ادرات و واردات کلیه 
کااله��اي مجاز بازرگاني- تحصیل وام و اعتب��ارات بانک هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت تحقق موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت 
در مزای��دات و مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعط��اي نمایندگي در داخل و 
خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 3-1- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفه��ان ج��ي- فرعي می��رزا نصیر- روبروي م��واد غذایي ناجي- پ��الک 20- تلفن 
03116511774، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام میباش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
موسس��ین ط��ي گواهي بانکي ش��ماره 294/235 مورخ 1390/05/19 نزد بانک س��ینا 
ش��عبه اصفه��ان بزرگمهر پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي امیرحس��ین شریف زارع به 
س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي حس��ین زماني به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره، 3-5- آقاي ارس��طو نحوي به س��مت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي ارس��طو 
نحوي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات ش��رکت به امضاي اعضاي هیئت مدیره هر یک به 
تنهایي و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوبات هیئت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم مهرنوش 
 وح��دت پور به عن��وان بازرس اصلي، 2-8- خانم فاطمه عکاش��ه ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل. م الف: 7810/1
آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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اطالع رسانی
تأسيس

6/118 ش��ماره: 2084/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي بهتا انديشان فرداي 
نو س��هامي خاص. ش��ركت فوق درتاريخ 1390/05/22 تحت شماره 44990 و شناسه 
مل��ي 10260629160 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/05/22 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
انجام فعاليتهاي مهندس��ي- مش��اوره و پياده س��ازي در زمينه مهندسي صنايع- سيستم 
هاي مديريت كيفيت- مش��اوره- فنآوري اطالعات و سيستمهاي مديريت و بهره وري 
انرژي- امكان سنجي و پياده سازي طرح هاي صرفه جويي و بهينه سازي انرژي- انجام 
خدمات تهيه- امكان س��نجي و ارزيابي انواع طرحهاي مطالعاتي در بخش��هاي مختلف 
اقتصادي صنعتي و غيرصنعتي كش��اورزي- انرژي و زيس��ت محيطي- انجام خدمات 
پژوهش��ي- انجام خدم��ات بازرگاني و تجاري از قبيل ص��ادرات و واردات- خريد و 
ف��روش- توليد و تهي��ه و توزيع كاالهاي مجاز بازرگاني و انج��ام كليه امور مربوط به 
ترخيص كاال از گمركات كشور و نيز صادرات و واردات خدمات مهندسي- شركت در 
مناقصات و مزايدات شركتهاي خصوصي و دولتي- انجام پروژه هاي مشاوره مهندسي- 
تأمين و اجراي طرحهاي صنعتي و غيرصنعتي- سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعتي و 
غيرصنعتي- توليدي و كشاورزي شركت هاي دولتي و خصوصي- در داخل و خارج از 
كش��ور- اخذ و اعطاي نمايندگي شركتهاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي- اخذ 
تس��هيالت از بانكهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت ش��ركت- انجام كليه فعاليتهايي 
كه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم با موضوع ش��ركت ارتباط دارد. 2- مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 3-1- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان خيابان ش��يخ صدوق جنوبي- كوچه نهم- پالك 26، 4- سرمايه شركت: مبلغ 
50/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 500/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام 
ميباشد كه مبلغ 17/500/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 57/3338 
مورخ 1390/04/15 نزد بانك صادرات شعبه ميدان حكيم نظامي پرداخت گرديده است 
و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
منصور زكيان به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي كاميار ش��فيعي به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم رزيتا فهامي به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- خانم 
رزيتا فهامي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر 
ميباش��د. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيئت مديره مي باش��د. 
8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمد ملك��ي ها به عنوان بازرس اصلي، 

2-8- آقاي هومن دهقان به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 7810/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

احضار
6/125 شماره: 140400/22ب21 نظر به اينكه آقای سيدمصطفی حسينی بهرامی فرزند 
بهرام به اتهام خيانت در امانت از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ی دادسرای ناحيه 3 اصفهان 
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المكان بودن نامبرده ميسر نشده 
بدين وس��يله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی در ش��عبه 21 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ 
جابرانصاری دادس��رای ناحيه 3 بازپرسی 21 جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر 
گ��ردد در صورت ع��دم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدام��ات قانونی در اين 

خصوص به عمل خواهد آمد. م الف/7893
غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ 
6/128 نظر به اينكه آقای داوود عصارزاده به اتهام فحاش��ی- مزاحمت- تهديد با چاقو 
 حسب شكايت خانم بتول عصارزاده از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 900838  د/37

تح��ت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممكن 
نگردي��ده بدينوس��له در اجرای م��اده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه دادياری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م الف/7892
داديار شعبه 37 دادياری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

  
ابالغ نظريه كارشناسی

6/129 كالس��ه پرونده: 235/89ح/6 وقت حضور: يك هفته پس از انتش��ار در روزنامه 
خواه��ان: روزعلی مهدی زاده با وكالت آقای علی رادان جبلی خوانده: امير هوش��نگ 
نوری فرزند اكبر فعال مجهول المكان خواس��ته: ابالغ نظريه كارشناس��ی وفق مواد 73 
و 260 قانون آ.د.م خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه ه��ای عمومی نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 6 ارجاع گرديده و نظريه كارشناسی ارائه شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 و 260 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود. 
تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم نظريه كارشناسی، نظريه و يا اعتراض خود را نسبت 

به نظريه كارشناسی با ذكر داليل ارائه نمايد. م الف/7883
فانی- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6/131 نظ��ر ب��ه اينكه آقای سيدمحس��ن نخكوب ب��ه اتهام خيانت در امانت حس��ب 
ش��كايت آقای مهدی نوبندكانی فرزند منوچهر از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 
900437د/40 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 15 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی 
در ش��عبه دادياری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر 
نمود، در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد بود. م الف/7890
داديار شعبه 40 دادياری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

  
احضار

6/132 چ��ون خانم طيبه زمانی فرزند علی ش��كايتی عليه آقای عباس باقرزاده حس��ن 
مبن��ی بر تحصيل مال از طريق نامش��روع و مبلغ 21/850/000 ري��ال مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900472ب1 اين بازپرس��ی ثبت گرديده. ل��ذا نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به 
عمل می آيد ظرف مدت يك ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به 
اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/7891
مدير شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

  
ابالغ رای
6/133 شماره دادنامه: 9009970352400667 

شماره پرونده: 9009980352400009 
شماره بايگانی شعبه: 900009 

خواهان: موسس��ه مالی و اعتباری مهر بس��يجيان به ش��ماره ثبت 7788 با وكالت خانم 
زهرا س��عادت به نش��انی اصفهان خ شيخ صدوق شمالی حد فاصل كاخ سعادت آباد و 
چه��ارراه نيكبخت جنب داروخانه رامين نبش ك ش��هيدان همتی پ2 ط اول خوانده: 
خانم فاطمه بابا جعفری دمنه به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب گردشكار: 
دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به 

صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص دعوی بانو زهرا الس��ادات به وكالت از موسسه مالی و اعتباری بسيجيان به 
طرفيت بانو فاطمه باباجعفری دمنه به خواس��ته مطالبه مبلغ 52/540/000 ريال قسمتی 
از وجه چك به شماره 536629- 89/10/10 و خسارات دادرسی و تاخير تاديه نظر به 
مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه تصوير مصدق چك مستند دعوی و گواهی 

عدم پرداخت آن و اينكه خوانده نسبت به خواسته خواهان ايراد و اعتراض بعمل نياورده 
و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دادگاه مستندا به مواد 249 و 313 و 
314 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد و چهل 
هزار ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1173800 ريال بابت خس��ارت دادرس��ی و مبلغ 
1891440 ريال بابت حق الوكاله بدوی و نيز خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 89/10/10 
لغايت تاريخ اجرای رای وفق مقررات در حق خواهان محكوم نمايد. رای صادره غيابی 

و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه می باشد. م الف/7888
قربانی- رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/134 شماره دادنامه: 9009970354400812 

شماره پرونده: 8909980365901385 
شماره بايگانی شعبه: 891171 

ش��اكی: آقای احمدقلی استكی به نشانی خ زينبيه شمالی ايستگاه سلمان 8 متری عمان 
سامانی پ129 متهم: آقای رضا كريمی به نشانی مجهول المكان اتهام ها: 1- كالهبرداری 
2- تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوءاستفاده و تقلب از امتيازات گردشكار: دادگاه با 
بررسی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد. 
رأی دادگاه

درخص��وص اتهام آقای رضا كريمی مجهول المكان دائر بر كالهبرداری و تحصيل مال 
از طريق نامش��روع نسبت به آقای احمدقلی استكی فرزند سلطان محمد متولد 1337 به 
شرح محتويات پرونده دادگاه نظر به شكايت شاكی و تحقيقات صورت گرفته و شهادت 
شهود و مصون از تعرض ماندن كيفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و ساير 
قرائن و امارات موجود بزهكاری وی را محرز دانسته مستنداً به ماده يك از قانون تشديد 
مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبرداری حكم به محكوميت وی به تحمل سه 
س��ال حبس تعزيری و رد مبلغ شش ميليون تومان جزای نقدی در حق شاكی به عنوان 
ضرر و زيان ناش��ی از جرم و پرداخت مبل��غ دوازده ميليون تومان جزای نقدی در حق 
دول��ت صادر و اعالم می نماي��د. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز از ابالغ قابل 

واخواهی است. م الف/7887
محمدی كمال آبادی- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
6/136 شماره دادنامه: 9009970351600866 

شماره پرونده: 9009980351600384 
شماره بايگانی شعبه: 900411 

خواهان: خانم اكرم موسوی به نشانی اصفهان حصه شرقی ك بهداشت پ319 خوانده: 
آقای حبيب اله دهيری به نش��انی مجهول المكان خواس��ته: گواهی عدم امكان س��ازش 
گردش��كار: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير 

مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان خانم اكرم موسوی به طرفيت خوانده آقای حبيب اله دهيری 
دهنوی به خواس��ته صدور گواهی عدم امكان س��ازش به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد 
نكاح با توجه به متن دادخواست تقديمی خواهان مفاد و مندرجات سند رسمی نكاحيه 
پيوست آن اظهارات وی در جلسه دادرسی مودای اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحيه 
خواهان نظريه داوری و پزشكی ضميمه سابقه عدم ايراد و دفاع از ناحيه خوانده و ساير 
محتويات پرونده و قرائن و امارات دادگاه خواسته مطروحه را مقرون به صحت تلقی و 
مستنداً به مواد 1130 و 1169 قانون مدنی و ماده 8 ق.ح.خ به لحاظ تحقق شرط ضمن 
عقد نكاح گواهی عدم امكان س��ازش صادر می نمايد. بديهی اس��ت خواهان می تواند 
پس از قطعيت در يكی از دفاتر رسمی طالق حاضر شده و خود را براساس بند ب سند 
نكاحيه مطلقه و به ثبت برساند گواهی صادره تا سه ماه پس از ابالغ دارای اعتبار است 
ضمناً حضانت فرزند مش��ترك اصحاب دعوی به نام معصومه با خواهان می باشد رأی 
صادره غيابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و سپس ظرف 

20 روز قابل تجديدنظرخواهی است. م الف/7889
احمديان- رئيس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای
6/137 شماره دادنامه: 9009970354700534 

شماره پرونده: 8909980358301562 
شماره بايگانی شعبه: 900011 

متهمين: 1- خانم ش��يوا بهاميری به نشانی بهارستان خ شهرداری بهارستان خ عسگری 
پ66، 2- خانم ويدا بهاميری به نش��انی متواری اتهامه: عضويت در شركت های هرمی 
به منظور اخالل در نظام اقتصادی كش��ور گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به 

شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام خانم ها 1- ش��يوا بهاميری فرزند صفر 2- ويدا بهاميری فرزند صفر، 
رديف دوم مجهول المكان دائر بر اخالل در نظام اقتصادی كش��ور از طريق فعاليت در 
شركت هرمی موضوع كيفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه 
به گزارش اداره اطالعات و پرينت اطالعات دريافتی از شركت هرمی كوئيست و اقارير 
ضمن��ی متهم رديف اول در مرحله تحقيقات مقدماتی و با رد دفاعيات متهم رديف اول 
در جلسه رسيدگی با توجه به اينكه حسب اطالعات واصله از محل TC و پسورد متهم 
در حدود 30 نفر زيرمجموعه داشته و 4750 دالر پورسانت گرفته و متهم رديف دوم نيز 
در حدود 421 نفر زيرمجموعه داشته و 7000 دالر پورسانت گرفته است. اتهام انتسابی 
را محرز و مس��لم می داند مس��تنداً به ماده واحده الحاق يك بند و يك تبصره به قانون 
مج��ازات اخالل گران در نظام اقتصادی كش��ور و با رعايت م��اده 22 از قانون مجازات 
اس��المی درخصوص متهم رديف اول به لحاظ نس��وان بدون و مش��هود نبودن سوابق 
كيفری متهم رديف اول را به پرداخت بيس��ت ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و 
ش��صت ميليون ريال جزای نقدی ديگر بابت حداقل پورسانت دريافتی در حق صندوق 
دولت و متهم رديف دوم را به تحمل دو سال حبس تعزيری و پرداخت يكصد و چهل 
ميلي��ون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت پورس��انت دريافتی محكوم می 
نمايد. درخصوص رد مال باتوجه به عدم وجود شاكی خصوصی دادگاه مواجه با تكليفی 
نمی باش��د رأی صادره درخصوص متهم ردي��ف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است و 
درخص��وص متهم رديف دوم غيابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين ش��عبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در مرجع محترم فوق 

الذكر می باشد. م الف/7886
مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجديدنظر
6/173 ش��ماره: 1123/89 ح 6 آگهي ابالغ دادخواس��ت تجديدنظر ش��ركت بازرگاني 
تجارت ب��ا وكالت آق��اي روح اله چاالكي دادخواس��ت تجديدنظرخواه��ي از دادنامه 
ش��ماره464-90/4/5 ب��ه طرفي��ت تجديدنظرخواندگان: حس��ين طاووس��ي، عليرضا 
اس��كندري و مجيد اس��كندري به اين دفتر تقديم كه به كالس��ه 130/90 ت تجديدنظر 
ثبت و به لح��اظ مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده و تقاضاي تجديدنظرخواه و به 
اس��تناد ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي چاپ و منتش��ر و از تجديدنظرخواه دعوت ميگردد ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر، 
 اليح��ه دفاعي��ه خود را جهت ارس��ال به مرج��ع تجديدنظر تقديم دفت��ر دادگاه نمايد. 

م الف/ 7969
فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/189 كالس��ه پرونده: 740/88ح 6، خواهان: س��تاد اجرايي فرمان امام شعبه اصفهان، 
 خوانده: اكبر و مهدي بس��اط چي مجهول المكان، خواس��ته: فس��خ مبايعه نامه ش��ماره 
507-8715118 به لحاظ تأخير در پرداخت ثمن المعامله و تخلف از شرايط ضمن العقد 
و تحويل مبيع خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 

خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ 
نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند. م الف/ 8048
فاني - مدير دفتر 6 نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اخطار اجرايي
5/691 شماره: 977/89 به موجب رأي شماره 90 تاريخ 90/2/19 حوزه 27 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه داوود احمدي نشاني محل 
اقامت: ملك ش��هر خ ناصر خس��رو- ك ميرخداداد- منزل احمدي فعاًل مجهول المكان. 
محكوم است به: پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 83/3/21 لغايت اجراي حكم در 
ح��ق محكوم له صندق قرض الحس��نه ياوران مهدي )عج( به مديريت جالل الماس��ي 
نشاني محل اقامت: خ پروين ط زيرزمين بانك انصار و نيم عشر اجرايي در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر 
باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم 
نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
ق��ادر به اجراي حك��م و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي ف��رار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از 
مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
مزايده

5/695 اجراي احكام ش��عبه 11 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي 
در روز يكش��نبه تاريخ 90/6/27 س��اعت 10 الي 11 صبح در خصوص پرونده اجرايي 
130/88 ج/11 له خانم افس��انه تس��ليمي، عليه فرنوش كورنگ بهشتي و فاطمه زارعان 
دولت آبادي به نشاني اصفهان، عسگريه، چهار راه فرسان، پارك آرش، پ 12 به خواسته 
فروش ملك مش��اعي به ش��ماره 15190/7135 بخش 5 ثبت اصفه��ان در محل خيابان 
نيكبخت، دادگس��تري كل اصفهان، ط س��وم، اتاق 320 برگزار نمايد. ملك فوق توسط 
كارشناس رسمي ارزيابي گرديده و مصون از اعتراض طرفين واقع شده و به شرح ذيل 

ميباشد.
نظريه كارشناس

ملك داراي سيصد مترمربع عرصه و تقريباً 45 مترمربع ساختمان زيرزمين 180 مترمربع 
طبقه همكف و تقريباً 100 مترمربع س��اختمان در طبقه دوم با قدمت بناي تقريباً س��ي 
سال و داراي ديوارهاي آجري باربر، سقف تيرآهن و تاق ضربي و نماي سنگ چين ده 
س��انتي متري و با كف س��ازي موزاييكي و بدنه هاي گچ كاري و رنگ، دربهاي داخلي 
چوبي و در و پنجره آهني شيشه خور، آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي كاشي كاري، 
كولر آبي و بخاري گازي و داراي اشتراكات آب و برق و گاز و فاضالب است. با توجه 
به موارد فوق و موقعيت و محل و مس��احت و عرصه و اعيان و نوع بنا و مش��تركات و 
متعلقات و كاربري، ارزش شش��دانگ پالك فوق الذكر بالغ بر چهار ميليارد و هش��تصد 
ميليون تومان ارزيابي ميگردد. طبق سند مالكيت 1/5 دانگ از شش دانگ پالك فوق به 
نام افسانه تسليمي، سه دانگ آن به نام فاطمه زارعان دولت آبادي و 1/5 دانگ آن نيز به 
خانم فرنوش كورنگ بهشتي مي باشد. ماده 111 ق اجراي احكام مدني اعمال گرديده و 
ملك در تصرف خواندگان مي باشد. طالبين خريد ميتوانند 5 روز قبل از مزايده از ملك 
موص��وف ديدن نمايند و در صورت تمايل به خريد ده درصد قيمت كارشناس��ي را در 
روز مزايده به سپرده دادگستري واريز نمايند. بديهي است برنده كسي است كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد. ضمناً هزينه هاي اجرايي و انتقال مطابق ماده 10 آيين نامه فروش 

امالك مشاع به نسبت سهم هر يك از مالكين كسر خواهد شد. م الف/ 7588
خزايي- مدير اجراي احكام شعبه 11 دادگاه حقوقي اصفهان
 

احضار
5/702 چون آقاي عباس محمدي فرزند ميراعلم شكايتي عليه آقاي حامد جعفري فرزند 
حس��ين مبني بر جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900324 ك 
116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/7/30 ساعت 9/30 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د 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 ميآيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 7686
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
5/704 چون آقاي س��لمان علي سلطاني شكايتي عليه آقاي شريف ياوري مبني بر ايراد 
 ضرب و جرح عمدي از جنبه عمومي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900586 ك 119 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه 90/8/30 ساعت 9/30 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آيين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 7676
جزيني- مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

مزايده
5/705 اجراي احكام ش��عبه 14 دادگاه حقوق��ي اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايي 
كالس��ه 90/90 ح ج/ 14 در خصوص درخواست آقاي فرزاد مقصودي فرزند شاهپور، 
عليه خانم رضوان سبوح و خانم طاهره مقصودي هر دو به نشاني اصفهان، خ استانداري، 
كوچه ش��هيد فضايلي )بكتاش سابق(، پالك 2+11 و 25 و به خواسته فروش يك باب 
منزل مسكوني به شماره پالك ثبتي 198 واقع در بخش 4 ثبتي اصفهان به لحاظ غيرقابل 
افراز بودن جلس��ه مزايده اي را براي روز يكش��نبه مورخه 90/6/27 س��اعت 9 الي 10 
صبح در محل اجراي ش��عبه 14 دادگاه حقوقي واقع در اصفهان، خ نيكبخت، ساختمان 
دادگستري، طبقه سوم، اتاق 324 برگزار نمايد و براساس نظريه هيأت سه نفره كارشناسان 
رس��مي دادگستري كه مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته پالك ثبتي فوق الذكر واقع 
در اصفهان، خيابان نهر فرشادي، كوي بكتاش، پالك 25، كدپستي 3 و 81467-46651 
ب��وده كه به صورت يك باب منزل دو طبقه مس��كوني به انضمام زيرزمين انباري جمعًا 
به مساحت 514 مترمربع زيربنا كه بر روي عرصه اي به مساحت 377 مترمربع احداث 
شده است. پالك به صورت دو بر شمالي و جنوبي و داراي عقب نشيني در ضلع شمالي 
و جنوبي است. اعياني موجود با ديوارهاي آجري باربر و سقف ها تيرآهن و آجر و يك 
رديف س��تون فلزي مياني كه سطوح داخلي بدنه و سقف گچ پرداختي و نقاشي شده و 
داراي درب و پنج��ره بيروني پروفيل آهن��ي و درب هاي داخلي چوبي و نماي بيروني 
س��اختمان سنگ و كف حياط موزاييك فرش و كف اتاقها موزاييك سفره اي و پالستر 
سيماني، سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه با كف سراميك فرش و بدنه تا نيمه ارتفاع 
كاش��ي گرديده و داراي كابينت زميني و ديوارهاي فلزي و آبگرمكن مخزني و سيس��تم 
گرمايش بخاري گازي و س��رمايش كولر آبي و همچنين داراي انش��عابات آب و برق و 
گاز و تلفن و فاضالب ميباش��د. لذا با توجه به ش��رح و مراتب فوق و ساير عوامل مؤثر 
در قضيه از جمله ابعاد، قواره، مساحت، موقعيت ملك و نوع مصالح مصرفي در اعياني 
و انش��عابات، شش دانگ پالك مورد معرفي جمعاً به مبلغ 7/488/500/000 ريال هفت 
ميليارد و چهارصد و هش��تاد و هش��ت ميليون و پانصد هزار ريال ارزيابي و اعالم نظر 
م��ي گ��ردد. در اجراي ماده 111 قانون اجراي احكام مدن��ي مأمور به محل اعزام كه در 
گ��زارش خود عنوان نموده كه طبقه دوم منزل مذكور در تصرف خانم طاهره مقصودي 
خواهر آقاي فرزاد مقصودي بوده و طبقه اول نيز در تصرف مس��تأجري به نام حس��ين 
محس��ني مي باش��د. طالبين خريد ميتوانند 5 روز قبل از تاري��خ مزايده از ملك مذكور 
بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناسي شروع و برنده مزايده فرد يا افرادي هستند كه 

 باالترين قيمت كارشناس��ي را پيشنهاد نموده و 10% از مبلغ كارشناسي را نقداً به همراه 
داشته باشند. م الف/ 7690

مدير اجراي احكام شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
5/733 چون خانم محبوبه مايلی ش��كايتی عليه خانم س��يما آقايار مبنی بر ايراد صدمه 
عم��دی مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900622 ك 104 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگی برای روز 90/11/25 ساعت 8/30 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 
بعم��ل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/7741 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

مزايده اموال غيرمنقول )نوبت دوم(
5/734 اجراي احكام ش��عبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي 
در خصوص پرونده اجرايي كالسه 844/89 ج/1 له خانم بهناز كليني، عليه آقايان بيژن، 
پارسيا، پرديس خانم ها فرحناز و آزيتا همگي كليني و خانم فرح الملوك بردبار مبني بر 
فروش ملك مشاعي پالك ثبتي 26/546 شماره ثبت 18816 دفتر 165 صفحه 262 بخش 
14 اصفهان واقع در اصفهان، خ فروغي، كوچه شهيد بركتين، كوچه شهيد جواد ابوسياع، 
پالك آبي 47 و 6 كه توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 5/097/600/000 ريال 
)پنج ميليارد و نود و هفت ميليون و ش��ش صد هزار ريال( ارزيابي و نظريه وي مصون 
از اعتراض طرفين واقع گرديده در روز دوش��نبه 90/06/28 از س��اعت 9 تا 10 صبح در 
محل اين اجرا اتاق 332 طبقه س��وم دادگس��تري ش��هيد نيكبخت برگزار نمايد. طالبين 
خريد ميتوانند 5 روز قبل از جلس��ه مزايده با مراجع��ه به آدرس فوق، از آن بازديد و با 
توديع 10% قيمت پايه در جلس��ه مزايده ش��ركت نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود. هزينه هاي اجرايي برعهده محكوم عليه ميباشد. توضيح اينكه 
حسب نظر كارشناس ملك فوق داراي 1669/20 مترمربع )پس از رعايت عقب نشيني( 
و ح��دود 380 مترمربع اعياني ش��امل طبقات همكف، فوقان��ي و زيرزمين با ديوارهاي 
آجري باربر، س��قف تيرآهن و طاق ضربي، سطوح بدنه س��فيدكاري و نقاشي، كف ها 
موزاييك، چهارچوب ها و دربهاي داخلي چوبي، درب و پنجره هاي خارجي، پروفيل، 
بدنه آش��پزخانه كاشي و سنگ و كف موزاييك، س��رويس هاي بهداشتي كاشي و كف 
سراميك، سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر، داراي انشعابات آب و برق و گاز و 

داراي كاربري آموزش ميباشد. م الف/ 7747
مدير اجراي احكام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان
 

احضار
6/102 چون آقای امير فهامی فرزند منوچهر ش��كايتی عليه آقای ميالد صالحی مبنی بر 
ايراد صدمه عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891367ك112 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگی برای روز 90/8/1 ساعت 12 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 
بعم��ل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/7834 
خاقانی- مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
6/103 حس��ب گزارش ش��عبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان )حس��ب دادخواست هاجر 
محمدزاده به خواس��ته ثبت واقعه ازدواج( آقای محس��ن خليل��ی قاضی جمانی، فرزند 
اكب��ر مجهول المكان متهم اس��ت به عدم ثب��ت واقعه ازدواج كه پرونده آن به كالس��ه 
900532ك111 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/7/25 س��اعت 10 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/7833 
اديبی- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/104 كالس��ه پرونده: 418/90ح/4 وقت رس��يدگی: 90/7/18 ساعت 10/30 خواهان: 
پيمان حس��ينی خواندگان: ناصر حس��ينی و شهين السادات حس��ينی و بتول افالكی و 
نازبيگم قريش��ی و صديقه شيركش خواس��ته: الزام به انتقال خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده صديقه شيركش 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. م الف/7832
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/106 كالس��ه پرونده: 409/90ح/4 وقت رس��يدگی: 90/7/18 ساعت 9/30 خواهان: 
شهريار و شهرام مسعود خواندگان: محمد، فاطمه، اقدس شهرت همگی مسعود خواسته: 
تأيي��د وصيت نامه خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عموم��ی نموده كه جهت 
رس��يدگی به ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خواندگان به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود. تا خواندگان از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/7831
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/126 ش��ماره: 900346 ح/ 3 كالس��ه پرونده: 9009980350300346 وقت رسيدگی: 
90/7/16 س��اعت 10 صبح خواهان: علی حسب عليزاده فرزند محمدعلی خوانده: علی 
رهنما اصفهانی فرزند حس��ن خواسته: مطالبه خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاه های 
عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه سوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/7884
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
6/127 كالس��ه پرونده: 348/90ح/6 وقت رسيدگی: شنبه 1390/9/12 ساعت 10 صبح 
خواهان: شركت صالح كاران سپاهان با وكالت آقای مرتضی ممبينی و مرضيه حكمت پناه 
خوانده: عليرضا صفايی فرزند علی مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 3/000/000/000 
ريال بابت اصل خواس��ته به انضمام مطلق خسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلي آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/7885
فانی- مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



10Saturday 3 September 2011    شنبه 12 شهریور1390/ 4 شوال 1432/ شماره 602                

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
تحديد حدود اختصاصي

5/606 شماره: 6059 چون تحديد حدود ششدانگ يك باب خانه پالك شماره 215/231 
واقع در دهكده نهوج دهستان برزاوند اردستان بخش 17 اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به 
خانم فاطمه غالمي حيدرآبادي فرزند ابراهيم و غيره در جريان ثبت مي باش��د و تحديد 
حدود آن به علت عدم حضور مالكين از نوبت تحديد حدود خارج گرديده اينك بنا به 
درخواس��ت متقاضيان و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در 
روز چهارش��نبه مورخه 90/7/6 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در روز و ساعت 
مق��رر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاري��خ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 

قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. م الف/ 165
تاريخ انتشار: 90/6/12                         فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/692 در خصوص پرونده كالسه 289/90 ش 16 خواهان جواد الماسي فرزند حسن 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت روح اله صفري اس��كندري ف حسينعلي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/7/12 ساعت 16/30 تعيين 
گردي��ده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
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 16 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
5/697 شماره: 7969 آقاي علي حسين پيرمراديان فرزند خسرو باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت خود 
از شش��دانگ يك قطعه زمين پالك ش��ماره 1/3808 واقع در س��ميرم بخش سميرم كه 
در صفح��ه 471 دفت��ر 8 امالك ذيل ثبت 1500 بنام دولت جمهوري اس��المي ايران به 
نمايندگي سازمان زمين شهري ثبت و صادر گرديده و بعداً بموجب سند رسمي شماره 
19406-80/2/1 دفترخانه ش��ش سميرم به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري انجام 
نشده است چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي 
آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي ميش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت بملك 
مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز باين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا 
سند معامله در صدور المثني سند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمناً بموجب 

شماره مسئول سند 465451 مي باشد. م الف/ 2217
موسوي- رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم
 

مزايده اموال غيرمنقول
6/101 ش��ماره: 6405 تمام عرص��ه و اعيان يك باب مغازه پالك ش��ماره 8521 مجزا 
ش��ده از 6724 واقع در اردس��تان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به 
مس��احت 21/46 مترمربع مورد ثبت صفحه 161 دفتر 213 امالك كه س��ند آن صادر و 
تس��ليم گرديده است با حدود اربعه بدين شرح- شماالً: درب و ديواريست به پياده رو 
خيابان به طول 3/70 متر شرقاً: ديواريست به كوچه به طول 5/80 متر جنوباً: ديواريست 
مش��ترك به پالك فرعی 270 باقی مانده به طول 3/70 متر غرباً: ديواريس��ت مشترك به 
پ��الك فرعی 270 باقی مانده ب��ه طول 5/80 متر، با تمامی توابع و متعلقات ملكی آقای 
حس��ين قمی فرزند عباس شناس��نامه 29 اردستان ساكن اردستان فلكه پرستار به سمت 
كمربندی روبه روی بازارچه مقابل بيمارس��تان و ساير مشخصات ساختمان عبارتند از: 
ديواره��ا باربر س��قف تيرآهن و آجر كف موزائي��ك و درب فلزی نرده ای، كه در قابل 
57/000/000 ريال از طرف زهرا ش��ادمهر بازداش��ت می باشد و از ساعت 9 صبح الی 
ساعت 12 روز پنج شنبه مورخه 90/6/24 در محل اداره ثبت اسناد و امالك اردستان از 
طريق مزايده از مبلغ 110/000/000 ريال ارزيابی توس��ط كارشناس رسمی شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی از طرف خريدار فروخته می شود آدرس ملك: فلكه پرستار به 
سمت كمربندی روبه روی بازارچه مقابل بيمارستان. اين آگهی در يك نوبت در روزنامه 

زاينده رود چاپ اصفهان منتشر خواهد بود. م الف/183
فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/120 در خصوص پرونده كالسه 90-904 ش/ 32 خواهان سمينه ساالري دادخواستي 
مبن��ي بر مطالبه مبلغ هفت ميليون ريال وجه يك فقره چك به ش��ماره 418439 مورخ 
89/11/10 به طرفيت عيدي انوشه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 
مورخ 90/7/12 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 7672
مدير دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/121 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-715 ش ح 13 خواهان س��مينه س��االري 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت قيصر مرادي تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز چهارش��نبه مورخ 90/7/26 س��اعت 11 تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول 
الم��كان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مرات��ب در جرايد منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران 
– مجتم��ع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نماي��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 7782
مديردفتر شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/130 خانم شهال نيك منش با وكالت آقای علی غضنفرپور فرزند كيومرث دادخواستی 
به طرفيت آقای عباس انصاری فرزند بختيار به خواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده 
است كه به كالسه و به شماره رديف بايگانی 900463ح/16 در شعبه 16 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگی مورخ 90/8/4 ساعت 9 صبح تعيين شده 
اس��ت. از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 
قان��ون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در يكی از روزنامه ه��ا درج می گردد تا خوانده در 
وقت رس��يدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيج��ه عدم حضور اتخاذ تصميم 

قانونی خواهد بود. م الف/7882
يزدان پناه- مدير دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

  
ابالغ وقت دادرسی

6/135 كالسه پرونده: 76/90ح/6 وقت رسيدگی: 1390/9/23 ساعت 11 صبح خواهان: 
صندوق مهر امام رضا )ع( با وكالت آقای حس��ن حاج حيدری خوانده: محمدحس��ن 
زارعان دولت آبادی فرزند عبدالحس��ين خواس��ته: مطالبه مبل��غ 62/759/667 ريال به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرسی خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 
قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار سراسری و 
محلی درج می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/7894
فانی- مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ابالغ
6/151 شماره درخواست: 9010460351500043

شماره پرونده: 9009980351500310
شماره بايگاني شعبه: 900313

در خصوص دعوي محمود سرش��وق به طرفيت محمود منتظري داير بر اعتراض ثالث 
وقت رسيدگي مورخ 90/8/29 ساعت 10/30 صبح در شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي 
اصفهان دادگس��تري نيكبخت تعيين گردي��ده و به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهي 

مي شود. م الف/ 7959
ستاري- جانشين مدير شعبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
6/152 شماره دادنامه: 9009970352100478

شماره پرونده: 8909980352101030
شماره بايگاني شعبه: 891058

خواهان: خانم معصومه فصيحي با وكالت خانم اختر شفيعي به نشاني اصفهان چهارراه 
نورباران خ ش��ريف واقفي جنب بانك تجارت ساختمان بهمن طبقه پائين دفتر وكالت، 
خوانده: آقاي بهروز نصيري به نش��اني مجهول المكان، خواسته  ها: 1. مطالبه مهريه، 2. 
تأمين خواس��ته، 3. اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

خواس��ته خواهان خانم معصومه فصيحي فرزن��د محمدرضا با وكالت وكيل خانم اختر 
ش��فيعي به طرفيت خوانده بهروز نصيري فرزند بهرام اعس��ار موقت از پرداخت هزينه 
دادرس��ي و مطالبه مهريه مندرج در سند نكاحيه ش��ماره ترتيب 4680 صادره از ناحيه 
دفترخانه 15 حوزه ثبت اصفهان و اعس��ار موقت از پرداخت هزينه دادرس��ي مي باش��د 
با توجه به ش��رح خواس��ته خواهان و سند نكاحيه مس��تند دعوي كه دليل احراز رابطه 
زوجيت دائم فيمابين طرفين مي باشد و مفاد استشهاديه استنادي خواهان كه حكايت از 
عدم تمكن مالي او از پرداخت هزينه دادرسي مي نمايد و نظر به اينكه براساس مقررات 
م��اده 1082 قان��ون مدني به مجرد وقوع عقد نكاح زن مالك مهر مي ش��ود و خوانده با 
وصف ابالغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و دفاعي در قبال دعوي خواهان 
معمول نداشته است عليهذا دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد 
م��واد 504، 505، 506 و 511 قانون آئين دادرس��ي مدني و م��اده مذكور قانون مدني و 
تبصره الحاقي و آئين نامه اجرايي آن حكم به اعس��ار موقت خواهان از پرداخت هزينه 
دادرس��ي و محكوميت خوانده به پرداخت مبل��غ 2/749/981 ريال بابت هديه كالم اله 
مجيد و مهرالسنه حضرت زهرا )س( و بهاي آينه و شمعدان و عين يك هزار عدد سكه 
تمام بهار آزادي و عين بيست مثقال طال  ساخته شده 18 عيار موارد مذكور بابت قسمتي 
از مهري��ه در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد هزينه دادرس��ي مبلغ 950/198 ريال 
هن��گام اجراي دادنامه و از محل محكوم به از خواهان اخذ ش��ود. رأي صادره غيابي و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 7961
موسوي- رئيس شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
6/153 به موجب اجرائيه 9010090353700755-90/4/22 صادره در پرونده 860726 
و 860724-860550ك 111 آقاي س��يروس مقصودي فرزن��د عليمراد بعنوان محكوم 
عليه اس��ت به پرداخت يك ميليون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و 
هفتاد و يك هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق آقاي رحيم كريمي بعنوان محكوم 
له و پرداخت مبلغ 500/000 پانصد هزار ريال بابت حق االجراي دولت نظر به اينكه در 
مواردي كه ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به عمل 
آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نكرده 
باشد،  مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در ماده 73 اين قانون مي گردد و ده روز پس 
از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود در اين صورت براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار 
ديگري به محكوم عليه الزم نيس��ت مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به 

قسمت اجرا اطالع دهد. م الف/ 7965
اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
6/154 شماره اجرائيه: 9010420351100134

شماره پرونده: 8609980351100146
شماره بايگاني شعبه: 860146

بموجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به ش��ماره 9010090351101739 و شماره 
دادنامه مربوطه 8809970351100957 محكوم عليهم 1- محمود آقا علي رويا نش��اني: 
چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 2- قاس��م آقا علي رويا نام پدر: اس��داله نش��اني: 
چهارب��اغ پايين- جنب ح��وزه علميه، 3- علي آقا علي رويا نام پدر: اس��داله نش��اني: 
چهارب��اغ پايي��ن- جنب حوزه علميه- مغ��ازه نانوايي، 4- رضا آقا عل��ي رويا نام پدر: 
اس��داله نش��اني: چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 5- مجتبي آق��ا علي رويا نام پدر: 
اس��داله نش��اني: چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 6- مرتضي آقا علي رويا نام پدر: 
اسداله نشاني: چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 7- آمنه آقا علي رويا نام پدر: اسداله 
نش��اني: چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 8- نفيس��ه آقا علي رويا نام پدر: اس��داله 
نش��اني: چهارباغ پايي��ن- جنب حوزه علميه، 9- مرضيه آقا علي رويا نام پدر: اس��داله 
نش��اني: چهارباغ پايين- جن��ب حوزه علميه، 10- مريم آقا علي رويا نام پدر: اس��داله 
نش��اني: چهارباغ پايين- جنب حوزه علميه، 11- فاطمه رس��اپناه نام پدر: رضا مجهول 
المكان، 12- حسن صباغ تبريزي نام پدر: حسين مجهول المكان، 13- چراغ علي موسي 
الرضايي نشاني: اصفهان- خ رباط اول- نرسيده به چهارراه رزمندگان- نبش كوچه جبار 
زارع- س��وپرمواد غذايي 110، محكوم هس��تند به تخليه يك باب مغازه واقع در پالك 
ثبتي 286/4 بخش 2 در قبال دريافت مبلغ 1305000000 ريال بابت نصف حق كسب و 
پيشه مبلغ 500000 ريال بابت نيم عشر دولتي. مشخصات محكوم له: يداله پورمعافي نام 
پدر: جعفر نش��اني: چهارباغ پايين- ك ارباب. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم 
به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه  
ق��ادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به نحوی كه اجرای 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد 
ب��ه مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آيين دادرس��ی مدن��ی مصوب 79/1/21 و 
همچني��ن مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 7973
خزايي- مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/155 شماره دادنامه: 9009970351100228

شماره پرونده: 8709980351101011
شماره بايگاني شعبه: 871020

خواهان: آقاي امراله اصالني به نشاني اصفهان خيابان كاوه خيابان برازنده تاكسي تلفني 
س��فير، خوانده: آقاي رضا ناظريان به نشاني خ مطهري، روبروي بيمارستان سيدالشهدا، 
ك امين، پ 8، س��مت چپ،  درب اول،  خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��كار: دادگاه ختم 

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

در خصوص دعوي آقاي امرا... اصالني به طرفيت آقاي رضا ناظريان به خواسته مطالبه 
هش��تاد ميليون ريال بابت چهار فقره چك به ش��ماره هاي 82/4/25-5322282-1، 2- 
53220081-82/3/28، 3- 53228-82/2/25، 4- 150140-82/2/2 سه فقره اول بانك 
ملي هر كدام ده ميليون ريال و رديف چهارم بانك رفاه پنجاه ميليون ريال و خس��ارات 
دادرس��ي با توجه به متن دادخواس��ت، كپي مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك 
محال عليه بقاء اصول مس��تندات در يد خواهان دادنامه 2242-82/1/31 ع 46 مبني بر 

محكومي��ت كيفري خوانده به اتهام صدور چك بالمح��ل فوق و اينكه خوانده حضور 
نيافته و دفاعي در قبال دعوي مطروحه به عمل نياورده است فلذا مستنداً به مواد 198، 
515 و 519 از قانون آئين دادرس��ي مدن��ي، تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك 
و نظريه تفس��يري آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 1- 
هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته 2- شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي، 3- صد 
و پنجاه هزار ريال بابت هزينه نشر آگهي 4- خسارات تأخير تأديه از سررسيد تا هنگام 
پرداخت به نرخ تورم در حق خواهان محكوم مي نمايد نظر به قبولي اعسار خواهان از 
پرداخت هزينه دادرس به موجب دادنامه 913-88/8/11 اين ش��عبه ابتدا هزينه دادرسي 
از محكوم به كس��ر و مابقي به خواهان پرداخت خواهد ش��د. رأي صادره غيابي ظرف 
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه و س��پس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 7972
كافي- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/156 شماره دادنامه: 9009970351100669

شماره پرونده: 8709980351100795
شماره بايگاني شعبه: 870803

خواهان: صندوق قرض الحسنه محمدرسول اله به نشاني ميدان احمدآباد- خ جي- بعد 
از خ سروس��تان- روبروي تاالر مس��عود، خواندگان: 1. آقاي نادعلي طاهري به نشاني 
خوراس��گان- روس��تاي محمدآباد دهنو- ك س��لمان- پ 239، 2. آقاي يوسف نظري 
به نش��اني خ مدرس- سرچش��مه- ك ش بانكي- پ 82، 3. آقاي عباس قاس��مي، 4. 
آقاي نورمحمدي رحيمي لركي همگي به نشاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح ذيل 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص دعوي صندوق قرض الحس��نه محمد رس��ول اله )ص( به مديريت تصفيه 
آقاي مصطفي درويش��ي ش��ماره ثب��ت 1151 بطرفيت آقايان 1- نادعل��ي طاهري )وام 
گيرنده( 2- يوس��ف نظ��ري 3- نورمحمد رحيمي لركي 4- عباس قاس��مي )ضامنين( 
به خواس��ته مطالبه 78/000/000 ريال مانده وام 76932-82/11/4 و خس��ارات تأخير 
از 83/3/4 الي يوم االداد خس��ارات دادرس��ي با توجه به متن دادخواس��ت قرارداد وام 
مذكور پرينت وام 88/3/30 و نظر به اينكه خواندگان 1 و 3 و 4 حضور نيافته و دفاعي 
بعم��ل نياورده ان��د و ادعاي خوانده رديف 2 به انكار ضمان��ت و ادعاي جعل به امضاء 
ذيل قرارداد كه با انجام كارشناس��ي موجب نظريه 89/10/6 كه مصون از اعتراض مانده 
اعالم ش��ده امضاء منتس��ب به آقاي نظري متقن اس��ت و توس��ط وي تحرير نيافته لذا 
دادگاه مس��تندا به ماده 198-197-515-519-522 از ق.آ.د.م ضمن حكم رد به دعوي 
نس��بت به آقاي نظري خواندگان 1 و 3 و 4 را بنا به مراتب و مس��تنداً به م 403 از ق به 
پرداخت تضامني 1- هفتاد و هش��ت ميليون ريال بابت اصل خواس��ته 2- 1/516/000 
ريال بابت هزينه دادرسي 3- 170/000 هزار ريال هزينه نشر آگهي 4- خسارت تأخير 
تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )87/9/4( تا هنگام پرداخت بلحاظ سكوت قرارداد به 
نرخ تورم در حق خواهان محكوم مي نمايد به لحاظ عدم پرداخت خس��ارات احتمالي 
مس��تنداً به تبصره م 108 و 119 ق.آ.د.م قرار رد درخواس��ت تأمين خواس��ته صادر و 
اعالم مي گردد خواس��ته م��ازاد بر محكوم به محكوم به رد اس��ت قرار رد تأمين قطعي 
و حك��م محكومي��ت غيابي ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه 
 سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان 

مي باشد. م الف/ 7974
كافي- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/157 شماره دادنامه: 9009970350600464

شماره پرونده: 8909980350601108
شماره بايگاني شعبه: 891123

خواهان: شركت بازرگاني پخش تجارت با وكالت آقاي روح اله چاالكي به نشاني تهران 
خ مالصدرا بعد از كردس��تان پ 47 واحد 7 ط 3، خواندگان: 1. آقاي حسين طاووسي 
ينگ آبادي به نشاني خ جي خ مهديه ك مطهري پ 19 )فعاًل مجهول المكان(، 2. آقاي 
مجيد اسكندري وشاره به نشاني اصفهان بهارستان خ طوبي 14 پالك 601 )فعاًل مجهول 
 المكان(، 3. آقاي عليرضا اسكندري به نشاني اصفهان خ جي خ رشحه بن بست مصدق خواه
پالك 83 طبقه دوم )فعاًل مجهول المكان(، خواس��ته: مطالبه خسارت، گردشكار: دادگاه 

ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعواي ش��ركت بازرگاني پخش تجارت سراس��ري شهره با وكالت آقاي 
روح اله چاالكي به طرفيت آقايان 1- حسين طاووسي ينگ آبادي 2- عليرضا اسكندري 
3- مجيد اس��كندري وش��اره به خواس��ته مطالبه تضامني مبلغ 341/012/599 ريال از 
خوان��ده رديف اول با خواندگان ديگر و مبلغ 11/360/178 ريال از خوانده رديف دوم 
و مبلغ 40/296/589 ريال از خوانده رديف س��وم به انضمام كليه خسارات دادرسي،  از 
توجه به دادخواس��ت تقديمي وكيل خواهان و ب��ا توجه به تصاوير مصدق قراردادهاي 
في مابي��ن ش��ركت و خوانده رديف اول كه به موجب آن خوان��ده رديف اول به عنوان 
رئيس حوزه نمايندگي مس��ئوليت تضامني خود را با ديگر خواندگان در قبال خسارت 
ناش��ي از قصور و تقصير تقبل نموده اس��ت و با عنايت به تصاوير مصدق قرارداد ديگر 
خواندگان با ش��ركت كه به موجب بند 14 آن مقرر گرديده اس��ت در صورت طي كليه 
مراحل قانوني جهت وصول دريافت وجه امكان پذير نشود تسويه وجوه در اين موارد 
بعهده شخص فروشنده است و با التفات به اينكه مطالبه شرك از جهت وجوه پرداخت 
نشده از ناحيه خريداران مي باشد و لذا تقاضاي محكوميت تضامني خوانده رديف اول با 
ديگر خواندگان كه به موجب قرارداد، صرفاً از بابت ورود خسارت بوده است وجاهتي 
ندارد. و با عنايت به اينكه مطالبه به ميزان سهم هر يك از خواندگان، نيز قبل از طي كليه 
مراح��ل قانوني مندرج در بندهاي 14 قرارداد في مابي��ن به لحاظ عدم ارائه دليل جهت 
طي مراحل ياد ش��ده، در شرايط حاضر قابليت استماع ندارد. دادگاه دعواي مطروحه را 
از جهت مطالبه تضامني به لحاظ عدم احراز ورود خسارت و از جهت مطالبه سهم هر 
يك از خواندگان نيز به لحاظ عدم طي كليه مراحل قانوني غيرموجه تش��خيص دعواي 
مطروحه را به كيفيت مطروحه در ش��رايط حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 
2 قانون آئين دادرس��ي مدني قرار رد دعوا صادر و اعالم مي نمايد قرار صادره از تاريخ 
ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است. 

م الف/ 7971
محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/158 شماره دادنامه: 9009970350600622

شماره پرونده: 8909980350601245
شماره بايگاني شعبه: 891261

خواهان: آقاي علي فخارزاده به نشاني خ گلزار خ استاد همايي كوي ش موسوي فرعي 
اول سمت راست، پ 8، خوانده: آقاي حسن حق شناس به نشاني خ جي كوي كشاورز 
پ 21 )مجهول المكان(، خواسته ها: 1. مطالبه وجه چك، 2. تأمين خواسته، گردشكار: 
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 آقاي علي فخارزاده فرزند محمدحسين به طرفيت آقاي حسن حق شناس
فرزن��د عب��اس مطالبه مبل��غ 230/000/000 ريال وج��ه دو فقره چك به ش��ماره هاي 
755189 م��ورخ 88/7/28 به مبل��غ 130/000/000 ريال و 755194 مورخ 88/7/20 به 
مبلغ 100/000/000 ريال عهده بانك ملي ش��عبه ميدان جي به انضمام هزينه دادرس��ي 
و خس��ارت تأخير تأديه از توجه به دادخواس��ت تقديمي خواهان و با توجه به تصاوير 
مص��دق چك و گواهينامه هاي عدم پرداخت ص��ادره از ناحيه بانك هاي محال عليه به 
ترتيب به تاريخ هاي 88/8/18 و 88/7/21 صادره از ناحيه بانك محال عليه و با عنايت 
ب��ه اينكه خوانده نس��بت به دعواي مطروحه و مس��تندات خواهان، اي��راد و دفاعي به 
عمل نياورده اس��ت دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت تش��خيص و مس��تنداً 
ب��ه مواد 249 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 قانون آئين دادرس��ي مدني رأي 
بر محكوميت خوانده به پرداخت 230/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
4/655/000 ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور گواهينامه هاي 
عدم پرداخت لغايت اجراي دادنامه كه از ناحيه اجراي احكام، برابر ش��اخص قيمت ها 

محاس��به و وصول و ايصال خواهد ش��د. در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي 
صادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيس��ت روز قابل واخواهي در همين دادگاه 

است.  م الف/ 7970
محمدي- رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/159 شماره دادنامه: 9009970352300804

شماره پرونده: 8909980352302034
شماره بايگاني شعبه: 892082

خواهان: خانم فرزانه شفيعي به نشاني خ جي ك مسجد اميرالمؤمنين بن اول سمت چپ 
منزل سوم سمت راست، خوانده: آقاي محمدرضا صادق زاده به نشاني مجهول المكان، 
خواس��ته: گواهي عدم امكان سازش، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

 در خصوص دعوي خانم فرزانه شفيعي فرزند رضا به طرفيت آقاي محمدرضا صادق زاده
فرزند اصغر بخواس��ته صدور گواهي عدم امكان سازش، با عنايت به محتويات پرونده 
و نظر به رونوشت مصدق سند نكاحيه بشماره 2678-81/8/1 دفتر رسمي ثبت ازدواج 
شماره 164 اصفهان علقه زوجيت بر عقد نكاح دايم فيمابين محرز است از طرفي سعي 
و تالش دادگاه و داوران جهت متقاعد س��اختن زوجه به ادامه زندگي مشترك موثر در 
مقام واقع نشده و زوجه مصر بر طالق است زوجه اعالم نموده كه خوانده مدت دو سال 
اس��ت كه ترك زندگي مش��ترك نموده و معلوم نيست به كجا رفته است از او بي اطالع 
هس��تم لذا بند هش��تم از شروط ضمن العقد تحقق يافته اس��ت با بذل مهريه ام استيذان 
جهت مطلقه نمودن خود نموده اس��ت خوانده عليرغم وصف ابالغ قانوني در جلسات 
دادرس��ي حاضر نش��ده و در قبال دعوي خواهان دفاعي معمول نداشته است. دادگاه از 
توجه به اظهارات خواهان و گواهي گواهان و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده به 
اين نتيجه مي رس��د كه زوج مدت بيش از دو سال است كه ترك زندگي مشترك نموده 
و ش��روط هشتم از شروط ضمن العقد كه به زوج تفهيم و به امضاي وي رسيده تحقق 
يافته اس��ت لذا دادگاه به اس��تناد مواد 234، 237 و 1119 قان��ون مدني و ماده 4 قانون 
ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش به زوجه 
اجازه مي دهد با اس��تفاده از وكالت حاصله از طريق تحقق شرط ضمن العقد به يكي از 
دفاتر رس��مي ثبت طالق مراجعه و با توجه به انتخاب طالق خلع با بذل مهريه خود را 
به طالق خلع مطلقه نمايد و اس��ناد ودفاتر مربوطه را اصالتاً و به وكالت از زوج امضاء 
نمايد حضانت فرزند مش��ترك فعاًل با مادر اس��ت مدت اعتبار گواهي سه ماه از تاريخ 
قطعيت دادنامه اس��ت رعايت ش��رايط صحت اجراي طالق از جمله مراعات مفاد مواد 
1134، 1135 و 1140 و 1141 قانون مدني حس��ب مورد برعهده مجري صيغه خواهد 
بود رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و 

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر مي باشد. م الف/ 7958
زارعي- رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
6/160 شماره دادنامه: 9009970352300805

شماره پرونده: 8909980352300623
شماره بايگاني شعبه: 890633

خواهان: خانم ريحانه سادات قريشي با وكالت آقاي روان شاد كريمي به نشاني شاهين 
ش��هر خ فردوسي فرعي غربي يكم س��اختمان ملت ساختمان پزشكان طبقه سوم واحد 
22، خوانده: آقاي غالمرضا ش��ادروان به نش��اني مجهول المكان، خواسته: گواهي عدم 
امكان س��ازش،  گردشكار: دادگاه باعنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

بشرح زيرمبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم ريحانه سادات قريشي فرزند سيد محمد با وكالت مع الواسطه 
آقاي روان ش��اد كريمي بش��ماره وكالتنام��ه 443105-88/12/24 دفت��ر حفاظت منافع 
جمهوري اس��المي ايران در واشنگتن به طرفيت آقاي غالمرضا شادروان فرزند محمود 
بخواس��ته صدور حكم طالق، با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوشت مصدق 
س��ند نكاحيه بشماره 2906-71/11/22 دفتر رس��مي ثبت ازدواج شماره 185 اصفهان 
علقه زوجيت بر عقد نكاح دايم فيمابين محرز اس��ت از طرفي س��عي و تالش دادگاه و 
داوران جهت متقاعد س��اختن زوجه به ادامه زندگي مش��ترك مؤثر در مقام واقع نشده 
است وكيل خواهان اعالم نموده كه زوج از كشور آمريكا به ايران مراجعت و به زندگي 
مشترك بازنگشته است و هيچ اطالعي از محل زندگي و آدرس وي در دست نيست و 
تا به حال به زندگي مشترك و خانواده مراجعه اي نداشته است و مدت بيش از يكسال 
و نيم اس��ت كه ترك خانواده نموده اس��ت و لذا زوج از ش��رط هشتم از شروط ضمن 
العقد تخلف نموده اس��ت لذا با بذل مهريه استيذان جهت مطلقه نمودن موكل را نموده 
اس��ت خوانده عليرغم ابالغ قانوني در جلسات دادرس��ي حاضر نشده است و در قبال 
دعوي خواهان دفاعي معمول نداشته است دادگاه از توجه به اظهارات وكيل خواهان و 
گواهي گواهان و تحقيقات معموله به اين نتيجه مي رس��د كه زوج مدت نزديك به س��ه 
سال است كه زندگي مشترك را ترك نموده است بنابراين شرط هشتم از شروط ضمن 
العقد تحقق يافته است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدني و ماده 
4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش 
به زوجه اجازه مي دهد با اس��تفاده از وكالت حاصله از طريق تحقق ش��رط ضمن العقد 
ب��ه يكي از دفاتر رس��مي ثبت طالق مراجعه و با توجه ب��ه بذل مهريه و انتخاب طالق 
خلع خود را به طالق خلع مطلقه نمايد و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و به وكالت از 
زوج امضاء نمايد رعايت شرايط صحت اجراي طالق از جمله مراعات مفاد مواد 1134 
و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدني حس��ب مورد برعهده مجري صيغه خواهد بود. 
مدت اعتبار گواهي س��ه ماه از تاريخ قطعيت دادنامه اس��ت. رأي صادره غيابي و ظرف 
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و س��پس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر مي باشد. م الف/ 7957
زارعي- رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
6/163 اجراي احكام ش��عبه 13 دادگاه حقوق��ي اصفهان در اجراي مفاد اجرائيه پرونده 
كالسه 35/90 ج/ 13 له آقاي رجب علي كاظمي عليه آقاي سعيد نيكبخت فرزند جعفر 
س��اكن اصفهان، خيابان امام خميني، عاش��ق آباد، پشت مس��جد جامع، ك شهيد حسن 
حي��دري، پالك اول س��مت چپ مبني بر مطالبه مبل��غ 204/000/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و هزينه دادرسي و مبلغ 700/000 ريال بابت كارشناسي و مبلغ 80/000 ريال 
باب��ت حق الدرج در روزنامه جمعاً به مبل��غ 204/780/000 ريال و مبلغ 10/000/000 
ريال بابت نيم عشر دولتي در نظر دارد جلسه مزايده اي در روز پنجشنبه مورخ 90/6/24 
از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان- خيابان نيكبخت، دادگستري كل، طبقه سوم، 
ات��اق 358 به منظور فروش خودرو س��واري تويوتا كمري به ش��ماره انتظامي 961 ق 
17- ايران 23 به رنگ س��فيد مدل 2005 ميالدي به ش��ماره موتور 223942 و ش��ماره 
شاس��ي 511842 دنده اتوماتيك )XLI( ك��ه خودرو مذكور باتوجه به وضعيت و نرخ، 
مدل خودرو و مجموعه ش��رايط عوامل مؤث��ر در قيمت گذاري به مبلغ 260/000/000 
ريال )معادل بيس��ت و ش��ش ميليون تومان( ارزيابي گرديده است و نظريه كارشناسي 
مص��ون از اعتراض طرفين واقع گرديده اس��ت. برگزار نماي��د. طالبين خريد مي توانند 
5 روز قب��ل از مزايده به نش��اني خيابان امام خميني، پاركينگ ه��ادي مراجعه و بازديد 
و با توديع 10% قيمت پايه كارشناس��ي در جلس��ه مزايده شركت نمايند. پيشنهاددهنده 
 باالتري��ن قيمت برنده مزاي��ده خواهد ب��ود. هزينه هاي اجرايي برعه��ده محكوم عليه 

مي باشد. م الف/ 7981
مدير اجراي احكام شعبه 13 دادگاه حقوقي اصفهان

 احضار
6/165 چون آقاي مهران مدحي ش��كايتي عليه آقاي غالم انصاري مبني بر كالهبرداري 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 880189 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
ب��راي روز 90/8/7 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه مته��م مجهول المكان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی 
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 شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 7963
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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اطالع رسانی
تاسيس

4/459 ش��ماره: 7749 خالصه اظهارنامه و اساس��نامه شركت پارسيان صنعت الی بيد 
)سهامی خاص( كه در تاريخ 1389/10/18 تحت شماره 295 و شناسه 10980064659 
در اين اداره به ثبت رسيده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود. 1- موضوع ش��ركت: اكتشاف و استخراج و بهره 
ب��رداری از مع��ادن، نظارت بر معادن، مش��اوره در زمينه های كلي��ه مراحل توليد اعم 
از اكتش��اف، اس��تخراج و بهره برداری و همچنين مش��اوره در زمينه های تخصصی و 
حقوقی و واردات و صادرات موادمعدنی و تجهيزات و ماشين آالت معدنی، كليه امور 
در رابط��ه با معادن و صنايع جنبی امور معدنی و ش��ركت در مناقصات و مزايده های 
خصوص��ی و دولتی، فروش توليدات معدنی، فراوری موادمعدنی می باش��د. 2- مركز 
اصلی شركت: ميمه- الی بيد- خيابان امام خمينی- روبروی هنرستان غيرانتفاعی الی 
بيد كدپس��تی 8355133597، 3- سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به 100 
س��هم ده هزار ريالی كه مبلغ 350000 ريال آن طی فيش ش��ماره 066071- 89/9/2 
به حس��اب جاری ش��ماره 1635069305 بانك تجارت واريز گرديد و مابقی در تعهد 
صاحبان س��هام ش��ركت می باشد. 4- مدت ش��ركت: از تاريخ 1389/10/18 به مدت 
نامحدود. 5- مديران و صاحبان امضاء: 1- آقای محمد كريمی فرزند حسن به شماره 
ملی 6229974541 و كدپس��تی 8355133597 به عنوان رئيس هيئت مديره 2- آقای 
مرتضی كريمی فرزند حسن به شماره ملی 6229764660 و كدپستی 8355133597 به 
عنوان مديرعامل 3- آقای روح اله كريمی فرزند حسن به شماره ملی 6229915057 و 
كدپس��تی 8355133597 به عنوان مديرعامل. 4- آقاي روح اله كريمي فرزند حسن به 
شماره ملي 6229915057 و كدپستي 8355133597 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره. 
كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای آقای مرتضی كريمی )مديرعامل( 
و محم��د كريمی )رئيس هيئت مديره( و با مهر ش��ركت معتب��ر خواهد بود. 6- آقای 
عباس شربتی ماسوله به شماره ملی 0068749449 و كدپستی 3173885149 و محمد 
كريمی فرزند محمدعلی به ش��ماره ملی 6229970775 و كدپس��تی 8355134879 به 
ترتيب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��ركت برای مدت يك سال انتخاب 
ش��دند. 7- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های ش��ركت تعيين 

گرديد. حق الثبت قبض شماره 271417 دريافت گرديد.
نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

 احضار
6/166 چون آقايان پرند و عماد مالوردي شكايتي عليه آقاي مرتضي يزدي فرزند علي 
مبني بر مشاركت در آدم ربايي و ضرب و جرح و تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 900062 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/9/22 ساعت 11 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيف��ری 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 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 7962
محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
6/167 چون آقاي محسن و مسعود ناظوري شكايتي عليه آقاي حسين معصومي فرزند 
احمدرض��ا مبني بر ايراد ضرب و جرح با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
890876 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/8/3 ساعت 10 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيف��ری 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 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 7964
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
6/168 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به فرشته سمس��ارزاده و فرزاد سمسارزاده موضوع 
دادخواس��ت اكبر نافلي شهرس��تاني فرزند حس��ين مبني بر تعيين حق كرد و ريش��ه و 
زراعت كه تحت كالسه 900192 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
شده است. به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ بوسيله نشر 
آگهي ش��ده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يك��ي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ مي شود كه 
در تاريخ 90/9/5 س��اعت 9 صبح جهت رسيدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي 
اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم 

معرفي وكيل دادگاه غيابًا رسيدگي و رأي متقضي صادر خواهد نمود. م الف/ 7960
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/170 كالسه پرونده: 8901233 ح/ 12، وقت رسيدگي: 1390/12/6 ساعت 9 صبح، 
خواهان: مرتضي زراعتي ش��مس آبادي، خوانده: حس��ين خاكس��اري رناني، خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه 12 حقوقي اصفهان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 7966
مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/171 ش��ماره: 900321 ح 3 كالسه پرونده: 9009980350300321، وقت رسيدگي: 
1390/7/17 س��اعت 10 صب��ح، خواهان: فرهاد بهرام پ��وري، خوانده: مجتبي عزيزي 
كاش��ي فرزند جواد، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاه های عمومی 
نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه س��وم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك م��اه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 7968
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/172 كالسه پرونده: 900406/ح 12، وقت رسيدگي: 1390/10/13 ساعت 10 صبح، 
خواه��ان: كبري اعرابي، خوانده: محمود زينعلي فرزند محمد، خواس��ته: ابطال معامله 
انتقال ملك. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه 12 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز م��اده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 7967
مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6/179 آقای جمش��يد كريميان دارای شناسنامه شماره 11866 به شرح دادخواست به 
كالسه 503/90 ش ح 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان اسداله كريميان خوزانی بشناسنامه 3046 در تاريخ 1390/3/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- ع��زت كريميان خوزان��ی فرزند رضا، ش ش 385 )همس��ر( 2- فريدون كريميان 
خوزانی فرزند اس��داله، ش ش 455 )فرزند( 3- اصغر كريميان خوزانی فرزند اسداله، 

ش ش 581 )فرزند( 4- عباس كريميان خوزانی فرزند اسداله، ش ش 10475 )فرزند( 
5- محمد كريميان فرزند اس��داله، ش ش 22972 )فرزند( 6- جمشيد كريميان فرزند 
اس��داله، ش ش 11866 )فرزن��د( 7- فاطم��ه كريميان فرزند اس��داله ش ش 11865 
)فرزند، 8- زهرا كريميان خوزاني فرزند اس��داله ش ش 3367 )فرزند(. والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/11385  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ 
6/182 آگه��ي اب��الغ وقت دادرس��ي ب��ه محمدعلي ام��رزاده فرزند ماش��االه موضوع 
دادخواس��ت مؤسس��ه مالي و اعتباري قوامين مبني بر مطالب��ه وجه يك فقره چك كه 
تحت كالسه 900378 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است. 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��يله نشر آگهي شده 
اس��ت كه مراتب طبق م��اده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي درج و منتشر مي گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي شود كه در تاريخ 90/8/18 
ساعت 10 صبح جهت رس��يدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر 
ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل 

دادگاه غيابًا رسيدگي و رأي متقضي صادر خواهد نمود. م الف/ 8049
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
6/183 آگه��ي ابالغ تجديدنظرخواهي به آقايان قربانعلي كاظمي و علي زارعي نظر به 
اينكه آقاي محسن سقفي نسبت به دادنامه شماره 1389/12/1-8909970350901605 
تجديدنظرخواهي نموده اس��ت كه طي ش��ماره 90/67 ت ثبت ش��ده اس��ت. به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت تجديدنظرخواندگان درخواس��ت ابالغ بوس��يله نشر آگهي 
ش��ده اس��ت كه مراتب براي يك نوبت در يك��ي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي 
درج و منتش��ر مي گردد. بدينوس��يله به نامبردگان ابالغ مي ش��ود ب��ه علت اعتراض به 
رأي صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر ش��عبه و دريافت نس��خه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم تجديدنظرخواهي چنانچه پاس��خي دارند ب��ه اين دادگاه اعالم 

نمايند. م الف/ 8050
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
6/184 در پرونده كالس��ه 900636 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي علي اسدي فرزند خوبيار شكايتي عليه آقاي مرتضي ملك احمدي فرزند 
محمدحس��ن داير بر صدور چك بالمحل 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 مي شود تا متهم 
از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يكماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني 
كامل خود جهت پاس��خگويي به اته��ام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور،  دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 8051
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
6/185 در پرونده كالس��ه 900663 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي فرش��يد يزداني نماينده حقوقي شركت س��هامي بيمه ايران شكايتي عليه 
آقاي اكبر تاجي زادگان فرزند حس��ين داير بر اتهام جعل و اس��تفاده از سند مجعول و 
كالهبرداري 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 مي ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهي 
ظرف مدت يكماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني كامل خود جهت 
پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور،  دادسرا 

تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 8052
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
6/186 چ��ون آق��اي حمي��د بيرامي فرزند صفرعلي ش��كايتي عليه آق��اي علي رجبي 
اكبرآبادي مبني بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900607 ك 116 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 90/8/8 س��اعت 9/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواری می باشد 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/ 8059
مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
6/187 آگهي ابالغ وقت دادرسي به محمدرضا مشكوه فرزند جعفر موضوع دادخواست 
مؤسس��ه مالي و اعتباري قوامين مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالس��ه 
900227 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت. به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��يله نشر آگهي شده است كه 
مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج 
و منتش��ر مي گردد بدينوس��يله به نامبرده ابالغ مي شود كه در تاريخ 90/8/8 ساعت 10 
صبح جهت رس��يدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شويد در 
صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه غيابًا 

رسيدگي و رأي متقضي صادر خواهد نمود. م الف/ 8054
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ اجرائيه
6/188 ب��ه موج��ب دادنام��ه 1577-89/11/27 در پرون��ده كالس��ه 175/89 ح 6 
محكوم عليه آقاي محمدرضا رجبي وش��اره محكوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ يكصد 
ميلي��ون ري��ال به عنوان اصل خواس��ته و مبل��غ 2005000 ريال و مبلغ س��ه ميليون و 
شش��صد هزار ريال به عنوان ح��ق الوكاله وكيل به عنوان هزينه دادرس��ي و پرداخت 
خس��ارت تأخير تأيده چك ه��اي مزبور از تاري��خ صدور گواهي نام��ه عدم پرداخت 
چكه��ا تا زم��ان اجراي حك��م در حق محكوم ل��ه و پرداخت نيم عش��ر دولتي مبالغ 
ف��وق در حق صندوق دولت مراتب در يكي از روزنامه هاي سراس��ري يا محلي درج 
 ت��ا محكوم عليه ظ��رف ده روز از ابالغ به دفت��ر دادگاه مراجعه و مف��اد اجرائيه را به 

اجراء بگذارد. م الف/ 8047
فاني- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقي اصفهان

ابالغ
6/190 ش��ماره: 852/89 ح 21 خواهان خانم س��داد پرني��ان فرزندعبداالمير با وكالت 
آق��اي محمدرضا عالي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي جعفر پرس��تگاري فرزند 
محمدصادق دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به شعبه بيس��ت و يكم دادگاه 
عمومي حقوقي )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به 
كالسه پرونده 890852 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 1390/09/21 و ساعت 9:30 
صبح تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگا ه 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 نش��ر آگهي و اط��الع 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/ 8062
شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده در خصوص مال غيرمنقول 
6/191 شماره نامه: 9010110372200046

شماره پرونده: 8909980351201303
شماره بايگاني شعبه: 900018

به دنبال دس��تور فروش ملك مش��اعي راجع ب��ه يك باب آپارتمان به ش��ماره ملكي 
667/1287 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به مالكين مشاعي آن عطااله سجده و 
خانم شمس��ي قمشه دستجردي امير- حميدرضا- بيژن- سعيد- سحر- مسعود فرزانه 
منظور تقسيم وجوه حاصل از فروش بين مالكين مشاعي اجراي احكام شعبه 12 دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي در جهت فروش ملك موصوف 
كه در آدرس اصفهان ابتداي اتوبان ذوب آهن بلوار ش��فق كوي كوه نور،  بلوك آفتاب 
طبقه اول واحد ش��ماره 8 واقع گرديده و حس��ب نظريه كارشناس رسمي دادگستري 
بصورت 135/80 مترمربع ميباش��د مش��خصات آن عبارتست از با اسكلت بتن؛ سقف 
تيرچه بلوك بلوك نماي داخلي گچ، كف س��راميك، درب هاي داخلي چوبي، دربهاي 
خارج��ي آلومينيوم، نماي خارجي مجتمع آجرنما اس��ت. مش��اعات آپارتمان ش��امل 
قدرالس��هم از عرصه مش��اعي، راهروها و راه پله، البي، موتورخانه، پاركينگ مس��قف 
است سرمايش كولر و گرمايش موتورخانه شوفاژ است. آپارتمان مذكور داراي انباري 
و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن مي باشد. آپارتمان مذكور بمبلغ 855/540/000 ريال 
ارزيابي گرديده ش��ده گزارش مأمورين انتظام��ي 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 س��وم دادگس��تري اصفهان واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت( 
برگ��زار نماي��د لذا طالبين خري��د مي توانند در مدت پنج روز قبل از جلس��ه مزايده به 
نشاني ملك مراجعه و با بازديد از آن و توديع نقدي ده درصد قيمت پايه كارشناسي در 
جلسه مزايده ش��ركت نمايند. ضمنًا پيشنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد 

بود. م الف/ 8061
مدير اجراي احكام شعبه 12 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رای
6/192 شماره درخواست: 9010460352700036

شماره پرونده: 9009980366100204
شماره بايگاني شعبه: 900631

ش��اكي عباس شريف زاده شكايتي برعليه محمود اسماعيلي فرزند رحمت اله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يكدستگاه تانكر تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 101 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980366100204 ثبت گرديده و 
وقت رس��يدگي آن 1390/09/30 و س��اعت 8:00 تعيين ش��ده است. 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 دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود 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/ 8060
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي كيفري اصفهان

ابالغ رای
6/193 شماره دادنامه: 9009970354100602 

شماره پرونده: 8909980359400735 
شماره بايگانی شعبه: 900131 

ش��اكی: محمد ميرزايی فرزند جليل س��اكن ليمجير پش��ت فرهنگ سرا كوچه هجرت 
منزل جليل ميرزايی متهم: آقای محمد قاس��می به نشانی مجهول المكان، اتهام: ضرب 
و جرح عمدی گردشكار: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 

به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه: 

درخص��وص اته��ام آق��ای محمد قاس��می )متهم فاقد مش��خصات ديگ��ر در پرونده 
كيفرخواس��ت می باش��د( دائر بر ايراد جرح عمدی با قداره از لحاظ جنبه ی عمومی 
موضوع شكايت اوليه آقای محمد ميرزايی فرزند جليل و با بررسی اوراق و محتويات 
پرونده و باتوجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ش��كايت اوليه ش��اكی خصوصی، گواهی پزش��كی قانونی، اظهارات ماخوذه شهود در 
دادسرا، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و باتوجه به ساير قرائن و شواهد موجود در 
پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به تبصره 614 ق.م.ا به لحاظ 
اينك��ه آلت جرح قداره بوده رای بر محكومي��ت متهم از لحاظ جنبه عمومی به تحمل 
يكس��ال حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و به مدت 10 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. م الف/8058
نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/194 شماره دادنامه: 9009970354100659 

شماره پرونده: 8909980365601871 
شماره بايگانی شعبه: 900177 

ش��اكی: خانم اكرم السادات امان زاده به نشانی سه راه ملك شهر خ گلستان خ صفا ك 
حس��ينيه ك ياس در آبی دوم س��مت راست متهم: آقای رضا كرمانی به نشانی مجهول 
المكان اتهام: ترك انفاق گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را 

اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخص��وص اتهام آق��ای رضا كامرانی فرزند ابراهيم دائر بر ترك انفاق همس��ر فرزند 
مش��ترك موضوع شكايت خانم اكرم الس��ادات امان زاده فرزند احمد دادگاه با بررسی 
اوراق و محتويات پرونده و باتوجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان، ش��كايت ش��اكی خصوصی، اظهارات مأخوذه ش��هود و در دادسرا، 
عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از خويش و باتوجه 
به س��اير قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص، 
مس��تنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی رأی بر محكوميت متهم به تحمل پنج ماه 
حب��س تعزيری صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت 10 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. م الف/8057
نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/195 شماره دادنامه: 8909970354601279 

شماره پرونده: 8909980362001712 
شماره بايگانی شعبه: 890992 

ش��عبه 120 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان ش��اكی: گزارش مامور متهمين: 
1- آقای رضا صادقی به نشانی مجهول المكان 2- آقای عبداله دودانگه به نشانی زينبيه 
ك آزادی جنب آرايش��گاه جردن منزل اس��تيجاری درب كرم رنگ سمت راست اتهام: 
قماربازی گردشكار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگی با 

استعانت از خدای سبحان به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

ب��زه انتس��ابی بر آقای رضا صادق��ی و عبداله دو دانگ��ه دائر بر قمارب��ازی باتوجه به 
گزارش مأمورين و تحقيقات انجام ش��ده و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم رديف 
اول و دوم از تحقيقات مقدماتی و اقرار متهم رديف اول در جلس��ه دادرس��ی و انكار 
بالوج��ه و اظه��ارات متعارض متهم رديف دوم و س��اير قرائن و ش��واهد موجود در 
پرونده محرز اس��ت عليه��ذا دادگاه در اجرای ماده – قانون مجازات اس��المی هريك 
از نامب��ردگان را ب��ا رعايت بند دو م��اده 3 قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت 
ب��ه دو ميلي��ون ري��ال جزای نق��دی و تحمل چهل ضربه ش��الق محكوم م��ی نمايد. 
دادگاه ب��ه لحاظ فقدان س��ابقه كيف��ری و در اجرای بن��د 1 ماده 22 قان��ون مجازات 
اس��المی ش��الق متهم رديف اول را به پرداخت مبلغ دو ميليون و هش��تصد هزار ريال 
با احتس��اب ايام بازداش��ت قبلی و ش��الق متهم ردي��ف دوم را به پانص��د هزار ريال 
 ج��زای نق��دی تبديل می نماي��د. رای صادره حض��وری و ظرف مهلت بيس��ت روز 

قابل اعتراض است. م الف/8056
اعظمی- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/196 شماره دادنامه: 9009970353000758 

شماره پرونده: 8909980358000903 
شماره بايگانی شعبه: 891637 

شاكی: آقای حسن منتظرالقائم با وكالت خانم منيژه حيدری به نشانی خ حكيم نظامی 
جن��ب بانك تجارت س��اختمان الهيه واحد2 متهم: آقای جعف��ر كيانی مجهول المكان 
اتهام: خيانت در امانت گردش��كار: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی 

اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد.
رای دادگاه:

درخص��وص اته��ام جعف��ر كيان��ی دائر بر خيان��ت در امانت نس��بت ب��ه آهن آالت 
متعل��ق به ش��اكی محس��ن منتظرالقائ��م از توجه به كيفرخواس��ت تنظيمی از س��وی 
دادس��را بزه��كاری وی ب��ه نظر دادگاه محرز و مس��لم اس��ت دادگاه مس��تنداً به ماده 
674 قان��ون مجازات اس��المی حك��م به محكومي��ت وی به تحمل ش��ش ماه حبس 
تعزي��ری ص��ادر و اعالم م��ی دارد. رای صادره غيابی و ظ��رف ده روز از تاريخ ابالغ 
 قاب��ل واخواه��ی در اين دادگاه و س��پس ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر اس��تان 

اصفهان می باشد. م الف/8053
اسفنانی- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/197 شماره دادنامه: 9009970353200533 

شماره پرونده: 8909980358100199 
شماره بايگانی شعبه: 890469 

ش��اكی: آقای محمدرضا روستازاده شيخ يوسفی با وكالت خانم سميه حسنی مطلق به 
نش��انی چهارراه فلس��طين جنب بانك تجارت ابتدای خ فردوسی مجتمع نيكان طبقه 
دوم واحد13 متهم: آقای حميدرضا خس��روی فارسانی به نشانی مجهول المكان اتهام: 
كالهبرداری گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص ش��كايت آقای محمد روس��تازاده شيخ يوس��فی فرزند مصطفی با وكالت 
خانم س��ميه حس��نی مطلق وكيل پايه يك دادگس��تری عليه آقای حميدرضا خسروی 
فارس��انی فرزند ي��ادگار داير بر فروش مال غير )كالهبرداری( موضوع كيفرخواس��ت 
ص��ادره از دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفه��ان باتوجه به محتوي��ات و مندرجات 
پرون��ده، تحقيق��ات به عمل آمده، اس��تعالمات بعمل آمده از ش��هرداری و اداره ثبت، 
ارائه مبايعنامه از س��وی ش��اكی، نظريه كارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی 
و س��اير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به 
متهم مذكور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد ماده 1 قانون تش��ديد مجازات 
مرتكبين ارتش��اء و اخت��الس و كالهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام اس��المی وی را عالوه بر رد مال به ش��اكی به تحمل يكسال حبس و با 
رعايت ماده 22 قانون مجازات اس��المی به لح��اظ وضع خاص متهم به پرداخت مبلغ 
ده ميلي��ون ري��ال جزای نقدی به نف��ع صندوق دولت محكوم و اع��الم می دارد. رای 
 ص��ادره غيابی و ظ��رف ده روز از تاريخ ابالغ واقعی قاب��ل واخواهی در همين دادگاه 

می باشد. م الف/8055
خدابنده- رئيس شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

تأسيس
 6/199 ش��ماره: 2202/ث 90/103 آگهی تأسيس ش��ركت پايدار ابنيه اسپادانا سهامی 
خ��اص ش��ركت فوق در تاري��خ 1390/05/30 تحت ش��ماره 45035 و شناس��ه ملی 
10260630074 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/30 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده وخالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1-موضوع شركت: 
اج��راء – طراحی – انجام خدمات مش��اوره و نظارت در كلي��ه پروژه های پيمانكاری 
عمرانی – س��اختمانی – صنعتی و فنی و تأسيسات – فعاليت در زمينه های استخراج 
و اكتش��اف و بهره برداری معادن س��اخت و س��از ابنيه و محوطه سازی – زهكشی – 
خدمات وابس��ته از قبيل طراحی – محاس��به – نقشه كشی و نقشه برداری – ترخيص 
كاال از گم��ركات – خري��د و ف��روش كليه فلزات و آهن آالت – مرمت و بازس��ازی 
س��اختمان های قديمی – س��اخت انواع استخر و مخازن سياالت – ساخت دامپروری 
های صنعتی و مرغداری ها – س��اخت س��يلو – خريد و فروش و صادرات و واردات 
و تولي��د و فروش كليه كاالهای مج��از بازرگانی – تحصيل وام و اعتبارات بانك های 
داخل��ی و خارجی صرفا جهت موضوع ش��ركت – عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی 
و حقوقی – ش��ركت در مزاي��دات و مناقصات دولتی و خصوص��ی – اخذ و اعطای 
نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد.2- 
مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خيابان ش��ريف واقفی – كوچه خس��رو مسائلی – پالك 
14 – تلفن: 2644451-0311، 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 باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانكی ش��ماره 2075/103 مورخ 1390/04/12 نزد 
بانك پارس��يان ش��عبه امام خمينی)ره( اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای مسيح هرندی 
به س��مت رئي��س هيئت مدي��ره. 2-5- آقای جمال كش��اورز به س��مت نائب رئيس 
هيئ��ت مدي��ره.3-5- خانم تهمينه كچوئی نژاد به س��مت عضو هيئ��ت مديره. 5-4- 
خان��م تهمينه كچوئی نژاد به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند.6- 
دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��ركت با امضای مديرعامل 
ب��ه تنهايی و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت.7- اختيارات مديرعام��ل: مديرعامل مجری 
مصوبات هيئت مديره اس��ت.8- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای محمدرضا 
 اصطهبانات��ی به عنوان بازرس اصلی.2-8- آقای محمدرض��ا قهرايی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف: 8006/1
آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات تجاری اصفهان 

تأسيس
 6/200 ش��ماره: 1841/ث90/103 آگه��ی تأس��يس ش��ركت داتي��س صفه س��پاهان 
س��هامی خاص ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/08 تحت ش��ماره 44806 و شناسه 
مل��ی 10260627403 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/08 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��ركت: انجام كلي��ه فعاليت های بازرگان��ی از قبيل ص��ادرات و واردات – خريد و 
فروش – توليد – تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ وام و تس��هيالت 
از بانكه��ای دولت��ی وخصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��ركت – انجام كليه امور 
مربوط به ترخصی كاال از گمركات كشور- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصی 
و دولتی – مش��اركت و س��رمايه 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 – اجرا در زمينه امور س��اختمانی. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – 
چهارب��اغ خواجو – روب��روی منوچهری – نبش كوچه دكتر فت��اح – پالك1 – تلفن 
2733100–0311. 4- سرمايه شركت: مبلغ 100/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
1/000/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 35/000/000 ريال 
توسط موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 235 مورخ 1390/04/21 نزد بانك ملت 
ش��عبه مرداويج اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای شهاب صرامی به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- خانم مهرانگيز عمرانيان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای 
كي��وان امينی نظری به س��مت عض��و هيئت مديره. 4-5- آقای كي��وان امينی نظری به 
س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت ب��ا امضای مديرعامل و رئي��س هيئت مديره 
و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعام��ل مجری مصوبات 
هيئت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- آقای محمدرضا ماجد 
 حس��ين آبادی به عنوان بازرس اصلی.2-8- خانم س��اناز روحان��ی زنجانی به عنوان 

بازرس علی البدل.م الف: 8006/2
آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رسانی
تغييرات

6/201 ش��ماره: 1222/ت90/103 آگهی تغييرات ش��ركت رايان پژوهان ژرف انديش��ان 
سهامی خاص به شماره ثبت 43562 و شناسه ملی 10260613783 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1390/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 – سمت اعضاء هيئت مديره 
به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای س��يد اميد رفيعی به س��مت رئيس هيئت مديره و خانم 
مينا حجت پناه به سمت نائب رئيس هيئت مديره و خانم مريم حجت پناه به سمت عضو 
هيئت مديره و خانم مريم حجت پناه به س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات ش��ركت با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل متفقاً و با مهر شركت معتبر 
اس��ت. در تاريخ 1390/05/30 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و موسسات غير تجاری ثبت و 

مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف:7992/1   
آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسيس
 6/202 ش��ماره: 2227/ث 90/103 آگهی تأسيس شركت گذر راه آپادانا سهامی خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/06/01 تحت شماره 45106 و شناسه ملی 10260630207 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/06/01 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت ها و 
خدمات عمرانی از قبيل طراحی– محاس��به – مش��اوره – نظارت و اجرا در زمينه امور 
ساختمانی – راه سازی – سدسازی– محوطه سازی و كليه اموری كه به نوعی با خدمات 
عمرانی در ارتباط هستند – انجام كليه فعاليت های بازرگانی از قبيل صادرات و واردات 
– خري��د و فروش– توليد و تهيه كليه كاالهای مجاز بازرگانی– صنعتی و س��اختمانی و 
معدنی – اخذ تس��هيالت از بانك های دولتی و خصوصی و مؤسس��ات مالی و اعتباری 
صرفاً جهت تحقق اهداف شركت – انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات 
كشور – شركت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی – مشاركت و سرمايه گذاری 
در ش��ركت های دولتی و خصوصی و پروژه ه��ای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمايندگی از شركت های دولتی و خصوصی – انجام كليه فعاليت های آزمايشگاهی مربوط 
به خدمات و فعاليت های عمرانی و معدنی – اكتشاف و استخراج و بهره وری و فروش 
معادن – انجام كليه فعاليت های طراحی – مشاوره و اجرا در زمينه نقشه برداری.2- مدت 
ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خانه اصفهان – خيابان گلخانه – بلوار اطلس ش��رقی– كوی گلريز – 
پالك 27 – كدپس��تی: 8194958459 تلفن: 4213692-0311، 4- سرمايه شركت: مبلغ 
 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد

كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانكی ش��ماره 92320/149 مورخ 
1390/05/20 نزد بانك ملت شعبه خيابان توحيد اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی 
س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای مهدی 
زارعی به سمت نايب رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم الهام يزدان مهر به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقای س��يد حسين حسينی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای 
سيد حسين حسينی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��ركت با امض��ای رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل و با مهر شركت معتبر است.7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات 
هيئت مديره است.8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای فرزاد بابا اصفهانی به عنوان 
بازرس اصلی.2-8- آقای عباس شهبازی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 7992/2    

آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان 

تغييرات
6/203 شماره: 1202/ت90/103 آگهی تغييرات شركت آيريا ساخت سپانو سهامی خاص 
به شماره ثبت 42028 و شناسه ملی 10260597905 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1390/05/26 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د:1 – ماده 31 اساس��نامه بشرح 
صورتجلسه اصالح گرديد. در تاريخ 1390/05/29 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات 

غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 7992/3    
آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

اخطار اجرايي
6/204 ش��ماره: 90-166 ش/ 20 به موجب رأي ش��ماره 318 تاريخ 90/4/6 حوزه 20 
 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه ناهيد كدخدازاده
نام پدر: محمد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت 11/000/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و سي هزار ريال هزينه دادرسي و خس��ارت تأخير وتأديه از تاريخ 89/11/23. 
مشخصات محكوم له: جواد الماسي نام پدر: حسن نشاني محل اقامت: خ پروين دوم طبقه 
زيري��ن بانك انصار. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم 
علي��ه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن ب��راي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/205 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 741/90 ش22 خواه��ان محمدرض��ا موس��وی 
دادخواس��تی مبن��ی ب��ر مطالب��ه به طرفي��ت عبداله نب��وی تقدي��م نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای روز ش��نبه مورخ 90/7/16 س��اعت 4/30 عصر تعيين گرديده، با توجه 
ب��ه مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��انی جنب 
بيمه ايران– مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. م الف/8079 
دفتر شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/206 خانم نازنين رفيعی اشيانی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به كالسه 
2618/90ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان مجتبی ستوده نيا بشناسنامه 2229 در تاريخ 90/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك مادر به نام ذيل 1- نازنين 
رفيعی اشيانی ش ش 50 مادر متوفی والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/8118  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/207 آقای حسينعلی افتادگان خوزانی دارای شناسنامه شماره 326 به شرح دادخواست 
ب��ه كالس��ه 507/90 ش ح 7 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراثت نموده 
و چني��ن توضيح داده كه ش��ادروان فت��ح اله افتادگان خوزانی بشناس��نامه 233 در تاريخ 
1389/9/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1- ع��زت نقدی خوزانی فرزند فرج اله، ش ش 21 )همس��ر( 2- حس��ينعلی 
افت��ادگان خوزان��ی فرزن��د فتح ال��ه، ش ش 326 )فرزن��د( 3- زهرا افت��ادگان خوزانی 
فرزن��د فتح ال��ه، ش ش 7959 )فرزند( 4- زه��ره افتادگان خوزان��ی فرزند فتح اله، ش 
ش 592 )فرزن��د( 5- عصمت افتادگان خوزانی فرزند فت��ح اله، ش ش 14529 )فرزند( 
والغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت پی در پی 
ماه��ی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و ي��ا وصيتنامه از متوفی نزد 
 او باش��د از تاريخ نش��ر نخس��تين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/11388   
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

فقدان سند مالكيت
6/208 شماره: 6146 حسين علی پور شيرازانی باستناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت 
و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت يك حبه و سه شانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه مهرآباد پالك 119 اصلی واقع در دهستان عليا اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 103 دفتر 170 امالك ذيل ثبت 2267 به نام حسين 
علی پور شيرازانی صادر گرديده و بر اثر جابجايی مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام 
نشده. چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله در صدور 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 171 
فدايی- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
6/209 ش��ماره: 6156 سلطان مومن زاده باس��تناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و 
امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت يك دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه پالك 967 فرعی واقع در اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 
كه در صفحه 566 دفتر 182 امالك ذيل ثبت 8013 به نام سلطان مومن زاده صادر گرديده 
و بر اثر جابجايی مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام نشده. چون درخواست صدور 
س��ند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه 
هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود باشد 
از تاري��خ انتش��ار اين آگهي لغايت ده روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با 
مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا 
وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف/ 170 
فدايی- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
6/210 ش��ماره: 6143 باس��تناد يك برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی ش��ده مدعی شده كه س��ند مالكيت نيم سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه 
همسار 99 اصلی واقع در دهستان عليای اردستان صفحه 511 دفتر 23 امالك بنام فاطمه 
قاسمی ش شناسنامه 45 اردستان ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايی مفقود گرديده و 
معامالت متعددی انجام شده. چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت ده روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالكيت يا سند 

معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 169 
فدايی- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

حصر وراثت
6/211 آقای محمد ش��مس خوزانی دارای شناس��نامه شماره 212 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 508/90 ش ح 7 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ش��ادروان رحمان شمس خوزانی بشناسنامه 9273 در تاريخ 1390/3/14 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- مريم زرنگ فرزند حس��ن، ش ش 301 )همس��ر( 2- محمد ش��مس خوزانی فرزند 
رحم��ان، ش ش 212 )فرزند( 3- جعفر ش��مس خوزانی فرزن��د رحمان، ش ش 1339 
)فرزند( 4- مجيد ش��مس خوزانی فرزند رحمان، ش ش 946 )فرزند( 5- جواد شمس 
خوزانی فرزند رحمان، ش ش 41 )فرزند( 6- حميدرضا شمس خوزانی فرزند رحمان، 
ش ش 24025 )فرزند( 7- مهدی شمس خوزانی فرزند رحمان، ش ش 102 )فرزند( 8- 
كريم شمس خوزانی فرزند رحمان، ش ش 183 )فرزند( 9- زهرا شمس خوزانی فرزند 
رحمان، ش ش 337 )فرزند( 10- پروانه ش��مس خوزانی فرزند رحمان، ش ش 16820 
)فرزند( والغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت پی 
در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/11391   
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ وقت دادرسی
6/212 ش��ماره: 900450 ح 3 كالس��ه پرونده: 9009980350300450 وقت رس��يدگی: 
90/7/18 س��اعت 11/5 صب��ح خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئم��ه با وكالت آقای احمد 
انصاری خوانده: قدرت اله جاللی نيا فرزند رجبعلی خواسته: خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگی 
تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/8110
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
6/213 چون آقای جالل داروغه زاده فرزند علی ش��كايتی عليه آقای صادق هاش��م زاده 
فرزند اصغر مبنی بر بی احتياطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غيرعمدی مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالسه 891137 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز سه  شنبه 
90/9/22 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر 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/8108 
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
6/214 چون خانم اش��رف رضايی ش��كايتی عليه آقای محمد بوستانی و خانم قاليان پور 
مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900632 ك 106 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/10/19 س��اعت 11:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود 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/8109 
مرادی- مدير دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
6/215 چون آقای محمدرضا افش��ارنيا فرزند حس��ين ش��كايتی عليه آقاي��ان 1- بابك 
وطنی فرزند غالمحس��ين 2- الهام س��بحانی فرزند غالمعلی مبنی بر 1- رابطه نامشروع 
2- رابطه نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900557ك114 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/8/14 ساعت 8/30 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 نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/8107 
مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ اجراييه
6/216 شماره اجراييه: 9010420350300187 

شماره پرونده: 8909980350301257 

شماره بايگانی شعبه: 891259 
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9010090350301539 تقديمی از سوی 
وكيل محكوم له و براساس مفاد دادنامه )غيابی( مربوطه به شماره 9009970350300102 
ص��ادره از س��وی اين دادگاه، محكوم عليهما 1- محم��د يزدانی 2- عباس يحيايی هردو 
مجهول المكان متضامناً محكومند به پرداخت مبلغ 70000000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1400000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
قانونی و همچنين پرداخت خسارات ديركرد از تاريخ سررسيد دين لغايت زمان پرداخت 
)كه محاس��به آن براساس ش��اخص اعالمی از سوی بانك مركزی، برعهده اجرای احكام 
خواهد بود( در حق محكوم له رمضان تجلی راد به نشانی خ محمودآباد 34 جنب سنگبری 
ش��هاب س��نگ با وكالت سيدمسلم حسينی به نشانی شاهين ش��هر خ فردوسی فرعی 1 
غربی س��اختمان پزش��كان ط3 واحد22 و همچنين پرداخت مبلغ 3500000 ريال بابت 
حق االجرای دولتی )نيم عشر دولتی( كه بايد در حق صندوق دولت بپردازد. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اج��راء بگذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء 
حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم 
كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم ش��ود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم ب��ه بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد به نحوی 
كه اجرای تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگه 

اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 8120
دادخواه- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6/217 شماره دادنامه: 9009970353700720 

شماره پرونده: 8909980365601234 
شماره بايگانی شعبه: 900197 

شاكی: گزارش شعبه 19 حقوقی به نشانی متهم: آقای فرهاد يسيليانی به نشانی مجهول المكان 
اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم يا طالق يا رجوع از س��وی مرد گردش��كار: دادگاه با بررس��ی 

محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای فرهاد يس��يليانی فرزند فريدون مبنی ب��ر عدم ثبت واقعه ازدواج 
باتوجه به گزارش شعبه 19 دادگاه حقوقی و اقرار متهم در آن شعبه و عدم حضور و دفاع 
متهم بزه وی را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسالمی و با رعايت 
بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين متهم 
موص��وف را به پرداخت يك ميليون ريال جزای نق��دی در حق صندوق دولت محكوم 
می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه 
و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر مركز اس��تان 

اصفهان می باشد. م الف/8112
نم نبات - رئيس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/218 شماره دادنامه: 9009970353800867 

شماره پرونده: 8909980360000370 
شماره بايگانی شعبه: 891532 

ش��اكی: آقای اصغر فروزان با وكالت آقای محمد عبدالهی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر 
هش��ت بهش��ت غربی 50 متر قبل از گلزار نبش كوچه سامان س��اختمان وكال طبقه اول 
متهمين: 1- آقای محمدرضا كثيری با وكالت آقای س��يد امان اله تكاپو به نشانی خ شيخ 
صدوق شمالی نبش خ كاخ سعادت آباد شرقی ساختمان وكال دفتر وكالت شايسته مهر و 
آقای حسين خاكزاد به نشانی خ محتشم كاشانی 300 متر مانده به وحيد جنب رستوران 
ابالفضل 2- آقای حيدرعلی رضايی به نش��انی اصفهان عاش��ق آباد دبستان معاد مجهول 
المكان اتهام: كالهبرداری گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير 

مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقايان 1- محمدرضا كثيری فرزند احمدرضا 28 س��اله اهل و س��اكن 
اصفهان با وكالت آقايان حس��ين خاكزاد و سيد امان ا... تكاپو 2- حيدرعلی رضايی فعال 
مجه��ول المكان دائر بر كالهب��رداری با اين توضيح كه آقای محمد عبدالهی به وكالت از 
س��وی آقای اصغر فروزان طی شكايت خود اعالم نموده موكل در فروردين ماه سال 87 
اقدام به واريز مبلغ 273/500/000 ريال به حساب شركت رايان خودرو اسپادان می نمايد 
كه شركت مذكور يك دس��تگاه خودروی كاميون برای موكل خريداری نمايد و متهمين 
پول مذكور را به حساب خودشان واريز نموده اند و بعد از اينكه خودرو را تحويل نمی 
دهند موكل اعتراض می نمايد كه آقای كثيری يك فقره چك به موكل می دهد كه چك 
مذكور در تاريخ مقرر پاس نشده و موكل به شركت فوق مراجعه می نمايد كه مشخص 
می گردد چنين ش��ركتی وجود ندارد متهم آقای محمدرضا كثيری و وكالی وی در مقام 
دفاع اظهار داشته اند چك مذكور در شكايت شاكی سرقتی و امضای متهم جعل گرديده 
عليهذا نظر به شكايت مطروحه و كيفرخواست صادره و اظهارات شهود و دفاعيات غير 
موثر متهم رديف اول و نظريه كارشناس رسمی دادگستری كه همگی حكايت از توسل به 
وسايل متقلبانه توسط متهمين و بردن مال شاكی دارد دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم 
دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری 
حكم بر محكوميت هريك از متهمين به تحمل دو س��ال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ 
273/500/000 ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال برده شده در 
حق ش��اكی صادر و اعالم می نماي��د رای صادره درخصوص متهم رديف اول حضوری 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر محترم اس��تان 
اصفهان و درخصوص متهم رديف دوم غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همين دادگاه می باشد. م الف/8106
توانگر - رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/219 شماره دادنامه: 9009970353000766 

شماره پرونده: 8909980360000777 
شماره بايگانی شعبه: 890860 

ش��اكی: آقای عباس زارع به نشانی اصفهان خ الله 4 راه بنايی خ اوحدی بن شهيد احمد 
خانی پ15 تلفن 4271351 متهم: آقای علی درويش نژاد به نشانی مجهول المكان اتهام: 
خيانت در امانت گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام علی درويش نژاد دائر به خيانت در امانت نسبت به موتورسيكلت متعلق 
به شاكی از توجه به كيفرخواست تنظيمی از سوی دادسرا بزهكاری وی بنظر دادگاه محرز 
و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی حكم به محكوميت وی به 
تحمل شش ماه حبس تعزيری صادر می نمايد و اعالم می دارد رای صادره غيابی ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8115
اسفنانی - رئيس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/220 شماره دادنامه: 9009970353000772 

شماره پرونده: 8909980359601405 
شماره بايگانی شعبه: 891606 

شكات: 1- خانم مريم نجفی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ مبارزان پالك 131، 2- آقای 
مهدی كريمی به نش��انی اصفهان خ پروين خ شيخ طوسی غربی كوچه خادمی بن بست 
الله پ49، 3- آقای حمزه مكی نژاد به نش��انی اصفهان دروازه تهران خ رباط اول كوچه 
10 متری حافظ پالك 45، 4- آقای جعفر محمدی به نشانی اصفهان خ عالمه امينی كوچه 
پسنديده پالك 6، 5- آقای حسين خزايی به نشانی اصفهان احمدآباد خ مهرگان بن بست 
سلمان پالك 102، 6- آقای عليرضا باقرپور به نشانی اصفهان خ بزرگمهر روبروی مسجد 

الكريم بن بس��ت بهزاد انتهای كوچه پالك 95، 7- آقای جواد ش��ريفی به نشانی اصفهان 
خ بزرگمهر كوی فرهنگيان كوچه شهيد شيخ حسينی پالك 58، 8- خانم مريم بديعی به 
نشانی اصفهان خ چمران خ آل محمد كوچه آفاق مجتمع مسكونی آل محمد )آ( بلوك6 
طبقه دوم پالك 622 متهمين: 1- آقای محمد عصارزاده مجهول المكان 2- آقای رس��ول 
عصارزاده به نشانی اصفهان- خ زينبيه- سودان بعد از مدرسه مدرسه بهزادنژاد نرسيده به 
چهارراه قدس بن بس��ت كاج پ24 اتهام: س��رقت باطری خودرو گردشكار: دادگاه ختم 

رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام متهمين رس��ول و محمد عصارزاده دائر بر مش��اركت در سرقت های 
متعدد از ش��كات از توجه به كيفرخواست تنظيمی از س��وی دادسرا بزهكاری آنان بنظر 
دادگاه محرز و مس��لم اس��ت دادگاه مس��تنداً به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمی 
حكم بر محكوميت آنان به تحمل دو س��ال حبس تعزيری و 74 ضربه شالق و رد اموال 
يك عدد باطری خودرو به ارزش 840/000 ريال در حق جواد شريفی، يك عدد باطری 
خ��ودرو به ارزش 800/000 ريال در حق مريم نجفی، يك عدد باطری خودرو به ارزش 
600/000 ري��ال در ح��ق جعفر محمدی ، يك عدد باطری خ��ودرو به ارزش 700/000 
ريال در حق حس��ين خزايی، يك عدد باطری خودرو ب��ه ارزش 650/000 ريال در حق 
مري��م بديعی ، يك عدد باطری خودرو به ارزش 550/000 ريال در حق عليرضا باقرپور، 
ي��ك عدد باطری خودرو و كيف حاوی تلفن همراه و كتاب جمعاً به ارزش 4/000/000 
ريال در حق حمزه مكی نژاد و يك عدد باطری خودرو به ارزش 750/000 ريال در حق 
مه��دی كريمی صادر و اعالم می دارد. رای صادره غيابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان می باشد. م الف/8114
اسفنانی - رئيس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رای
6/221 شماره دادنامه: 9009970352100630 

شماره پرونده: 8809980352101971 
شماره بايگانی شعبه: 882025 

خواهان: خانم فرش��ته خوندابی با وكالت خانم اعظم محمدی به نش��انی دولت آباد بلوار 
جانبازان جنب دادگس��تری دفتر وكالت زارعان خوانده: آقای مس��عود رس��الی به نشانی 
مجهول المكان خواسته: صدور حكم طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 

رای دادگاه
خواسته خواهان خانم فرشته خوندابی فرزند مسلم با وكالت خانم اعظم محمدی به طرفيت 
آقای مسعود رسالی فرزند محمد صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صيغه 
طالق ناش��ی از تخلف زوج از ش��روط ضمن عقد می باشد خواهان توضيح داده باستناد 
س��ند نكاحيه شماره ترتيب 9283 دفترخانه 15 حوزه ثبت اصفهان به عقد دائمی خوانده 
درآمده و حاصل زندگی مش��ترك يك فرزند دختر به نام مهال متولد 1377/2/2 می باشد 
و قريب 8 سال است كه زوج زندگی مشترك را ترك نموده و نفقه او و فرزند مشترك را 
پرداخت نكرده و از شروط ضمن عقد تخلف نموده و خواستار صدور گواهی عدم امكان 
سازش گرديده است خوانده با وصف ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حاض��ر نگرديده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداش��ته اس��ت دادگاه، جهت 
اص��الح ذات البين و تحكيم مبانی خانواده و انص��راف زوجه از طالق قرار ارجاع امر به 
داوری صادر نموده كه تالش دادگاه و داوران در جهت اصالح ذات البين موثر واقع نشده 
اس��ت دادگاه باتوجه به ش��رح خواسته خواهان و محتويات پرونده و سند نكاحيه مستند 
دعوی كه دليل احراز رابطه زوجيت دائم فيمابين طرفين می باشد و نظر به اينكه براساس 
مفاد گزارش شماره 89/5690/10/33ك17 مورخ 1389/12/8 كالنتری 17 اصفهان زوج 
زندگی مش��ترك را ترك نموده اس��ت و خوانده نيز دفاعی در قبال دعوی خواهان عمول 
نداش��ته اس��ت، عليهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و تخلف زوج از 
ش��روط ضمن عقد محرز اس��ت و باس��تناد ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به 
طالق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بندهای 1و8 از شروط ضمن عقد 
گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صيغه طالق صادر و اعالم می نمايد و باتوجه 
به شروط ضمن عقد احراز تحقق شرط و توكيل زوجه می تواند به وكالت از ناحيه زوج 
و اختيار نوع طالق در حكم بائن خويش را مطلقه نمايد. حضانت فرزند مشترك باتوجه 
به مجهول المكان بودن زوج بر عهده مادر می باش��د پرداخت نفقه فرزند از قرار هر ماه 
هفتصد هزار ريال به عهده پدر می باش��د ح��ق مالقات پدر با فرزند در صورت مراجعه 
هر هفته يك بار از س��اعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر تعيين می گردد. رای صادره غيابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/8113
موسوی - رئيس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجراييه
6/222 شماره اجراييه: 9010420350300188 

شماره پرونده: 8909980350300671 
شماره بايگانی شعبه: 890671 

بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9010090350301192 تقديمی از سوی 
وكيل محكوم له و براساس مفاد دادنامه )غيابی( مربوطه به شماره 8909970350301191 
صادره از س��وی اين دادگاه، محكوم عليهم��ا 1- حميدرضا و بيژن كاردان هردو مجهول 
المكان متضامناً محكومند به پرداخت مبلغ 51600000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
1032000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونی 
و همچنين پرداخت خس��ارات ديركرد از تاريخ سررس��يد دين لغايت زمان پرداخت )كه 
محاسبه آن براساس شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی، برعهده اجرای احكام خواهد 
ب��ود( در حق محك��وم له منصور باقرنژاد به نش��انی اتوبان ذوب آهن بع��د از پل زندان 
فروشگاه پارت كو با وكالت افسانه حبيبی و آرزو اردشير به نشانی خ شيخ صدوق شمالی 
باالتر از چهاراره نيكبخت جنب دفترخانه 85 س��اختمان سنگ طراحان ط2 دفتر وكالت 
حبيب��ی و همچنين پرداخ��ت مبلغ 2580000 ريال بابت حق االجرای دولتی )نيم عش��ر 
دولتی( كه بايد در حق صندوق دولت بپردازد. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائي��ه 1- پس از اب��الغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، 
از آن ميس��ر باش��د و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد 
صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر 
ب��ه اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليك��ن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا 
قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به مواردی 
از قانون اجرای احكام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون 
نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده 

است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 8111
دادخواه- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تصميمات
6/223 ش��ماره: 10661/ث- 1390/5/29 آگه��ی تصميمات در ش��ركت خالق صنعت 
اصفهان س��هامی خاص، ثبت شده بشماره 16987 و شناس��ه ملی 10260379130 برابر 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هيئت مديره مورخ 1390/5/27 تصميمات زير در 
شركت اتخاذ گرديد: 1- آقايان اصغر رضايی برزانی به كدملی 1282989499 و كدپستی 
8189636513 به س��مت رئيس هيئ��ت مديره و مديرعامل و اس��داله رضايی برزانی به 
كدملی 1290331243 و كدپس��تی 8187765911 به س��مت نايب رئيس هيئت مديره و 
خانم اعظم رضايی به كدملی 1290364958 و كدپس��تی 8189636513 به سمت عضو 
اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��ركت با امضای مديرعام��ل و نايب رئيس هيئت مديره متفقا و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت؛ ضمناً مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باش��د. 2- آقايان احمد متقی 
ب��ه كدملی 1284615324 و كدپس��تی 8189656191 و مرتضی قاری آفارانی به كدملی 
1284615324 و كدپس��تی 8189656191 به ترتيب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
ش��ركت برای مدت يكسال و روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های شركت انتخاب 

گرديد. امضای ذيل ثبت در تاريخ 1390/5/29 تكميل گرديد. م الف/8070
آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان
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زاینده رود
كه  هستند  غذايی  گ��روه های  از  چرب�ی ها 
استفاده  و  می شود  محدود  شدت  به  مصرفشان 
دليل  به  رمضان  ماه  در  غذايی  مواد  گروه  اين  از 
ايجاد احساس سنگينی و ترش كردن، كمتر توصيه 
می شود. ماه رمضان به پايان رسيد. اين ماه فرصت 
مناسبی بود تا عادات غذايی نامناسب را كنار بگذاريد 
و عادات غذايی صحيحی را كه برای حفظ سالمت 
مفيدند، هميشه به كار ببريد. اين ماه، زمان مناسبی بود 
تا عادت كنيم كه رأس ساعت مشخصی غذا بخوريم، 
از ميوه ها و سبزی ها بيشتر استفاده كنيم و نوشيدن 
آب زياد را يكی از عادات هر روزه خود قرار دهيم. 
برخی پس از اين دوره يك دفعه شروع به خوردن 
غذاهای پرچرب با حجم باال می كنند و اين عمل 
آنها سبب ايجاد اختالل در اكثر دستگاه های بدن از 
جمله گوارش، قلب و... و نيز چاقی می شود برای 
پيشگيری از اين اختالالت به توصيه های پزشكی 

توجه می كنيم:
 کمتر چربی بخورید

چربی ها از گروه های غذايی هستند كه مصرفشان 
به شدت محدود می شود و استفاده از اين گروه مواد 
غذايی در ماه رمضان به دليل ايجاد احساس سنگينی 

و ترش كردن، كمتر توصيه می شود.
مصرف  كه  تغذيه  متخصصان  همواره  رو،  اين  از 
مقداری چربی را ضروری می دانند، توصيه می كنند 
انرژی  كل  درصد  از 30  بيشتر  چربی  مصرف  كه 
دريافتی نباشد. بنا به نظر متخصصان تنها 35 درصد 
افراد جامعه در حد نسبتاً خوب و متعارف تحرك 
بدنی دارند و با اين توصيف رشد فرآيند چاقی در 
جامعه دور از ذهن نيست و ديگر اين كه شيوع چاقی 
به عقيده  از مردان است.  بيشتر  برابر  در زنان 5/2 
متخصصان، روزه گرفتن در ماه رمضان موجب كاهش 
چربی خون و به دنبال آن كاهش سكته قلبی و مغزی 
می شود. اين ماه فرصت مناسبی است تا افراد عادات 
غلط مصرف غذاهای پرچرب را كاهش دهندكه در 
پی آن، مواد زائد بدن دفع يا كاهش می يابد البته برای 

اين منظور نوشيدن آب ضروری است.
 به کیفیت رژیم غذایی تان توجه کنید

به گفته محققان، حدود 40 درصد مردم كالری بااليی 

ساير  و  كلسيم  آهن،  نظر  از  اما  می كنند  مصرف 
اين  ضمن  است.  پايين  آنها  مصرف  ريزمغذی ها 
كه 20 درصد مردم نيز كالری كم مصرف می كنند 
كه دچار سوءتغذيه می شوند. دكتر سيد ضياءالدين 
مظهری، متخصص تغذيه و استاد دانشگاه در زمينه 
پيروی از يك رژيم غذايی مطلوب به روزه داران 
می گويد: مصرف مواد غذايی حاوی قند ساده و آب 
زياد هنگام افطار می تواند ظرف مدت زمان كمی 
سطح قند خون را به حد طبيعی برساند كه برای 
تضمين عملكرد مناسب سلول های مغزی و ديگر 
سلول های عصبی بسيار حياتی است. البته بايد توجه 
داشت در اين ميان مصرف مواد پروتئينی با ارزش 
بيولوژيك باال در كنار اين مواد قندی می تواند روند 

جايگزينی گليكوژن را سرعت بخشد.
باال،  قند  داشتن  با  خرما  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
مواد  از  يكی  منيزيم  و  پتاسيم  كربوهيدرات،  فيبر، 
غذايی مناسب برای افطار است، می گويد: مصرف 
آبميوه های طبيعی و سوپی كه از مخلوط حبوبات، 
افطار  هنگام  شده،  تشكيل  سبزيجات  و  غالت 
مناسب است و می تواند با تنظيم سطح قند خون، 
آب و الكتروليت ها، شرايط بدن را به حالت طبيعی 
بازگرداند. در نتيجه شما می توانيد با ادامه اين الگوی 
تغذيه در طول سال، به حفظ سالمت خود كمك 
كنيد. نكته مهم ديگری كه اين روزها می توانيد آن 
را به صورت عادتی هميشگی درآوريد، آن است كه 
غذا را هر روز رأس ساعت مشخص ميل كرده و از 

يك برنامه منظم پيروی كنيد.
 بیشتر میوه و سبزی بخورید

م�ی داني�د كه ميوه ه�ا و سبزی ه�ا از منابع غذايی 
ويتامين ها و مواد معدنی بوده، برای سالمت بسيار 
ضروری هستند و هر روز بايد مقدار معينی از اين 
گروه های غذايی را دريافت كرد. دكتر مظهری درباره 
مصرف ميوه و سبزی ها در ماه رمضان می گويد: 
فيزيولوژيكی بدن در  در مدت روزه داری شرايط 
وضعيتی قرار می گيرد كه سطح راديكال های آزاد 
افزايش می يابد. از اين رو مصرف زياد سبزی ها و 
ميوه ها )به خصوص مركبات( پس از صرف افطار، 
عالوه بر تسهيل هضم غذا، تأمين كننده ويتامين ها، 
برای  كه  است  هايی  فيتوكميكال  و  معدنی  امالح 

عملكرد طبيعی بدن و خنثی كردن راديكال های آزاد 
الزم است.

نكته ای را كه بايد هنگام مصرف ميوه ها و سبزی ها 
به خاطر بسپاريد آن است كه هرگز ميوه و سبزی را 
با هم ميل نكنيد، زيرا هر يك از آنها برای هضم به 
آنزيم خاصی نيازمندند و ترشح همزمان اين آنزيم ها 
می تواند اختالل در هضم را به همراه داشته باشد. به 
عالوه تا جايی كه امكان دارد از ميوه و سبزی تازه 
استفاده كنيد كه هيچ نوع فرآيندی روی آنها انجام 
نشده و هر روز حداقل از سه نوع ميوه و سه تا پنج 

ليوان سبزی استفاده كنيد.
 همیشه آب زیاد بنوشید

به طور حتم شنيده ايد كه نوشيدن زياد آب به دفع 
بهبود  موجب  حتی  و  می كند  كمك  بدن  سموم 
روند  اصالح  در  شده،  چربی ها  ساز  و  سوخت 
الغری مؤثر است. به عالوه آب كه اين روزها به 
كاهش  به  و  شده  شناخته  مغذی  ماده  يك  عنوان 
كمك  بدن  دمای  كاهش  و  ادرار  توليد   خستگی، 

می كند. 
دكتر مظهری با تأكيد بر روزه داران برای نوشيدن 6 
تا 8 ليوان آب گفته است: بهترين زمان دريافت آب، 
زمان بين افطار و خواب است. نوشيدن آب كافی 
در اين فرصت عالوه بر جلوگيری از بروز كم آبی 
هنگام روزه داری، می تواند نقش بسيار مهمی در 
سم زدايی از دستگاه گوارش ايفا كند. حتماً می پرسيد 
به طور كل در چه زمان هايي نبايد آب نوشيد؟ بايد 
به شما بگوييم نيم ساعت قبل از يك وعده غذايی 
و دو ساعت بعد از آن نبايد آب نوشيد. اگر قبل از 
اينكه معده شما به طور كامل غذايی را هضم كند، 
آب بنوشيد، ترشحات معده شما رقيق و هضم غذا 
با مشكل روبه رو می شود. به عالوه همه مايعاتی كه 
در آن زمان دريافت می شود، همراه با غذاهای حمل 

شده، سبب افزايش وزن می شود.
 نوشیدن لبنیات را جدی بگیرید

شير و لبنيات از مهم ترين مواد غذايی به حساب 
می آيند كه مانع بروز پوكی استخوان شده و قسمت 
عمده پروتئين مورد نياز بدن را تأمين می كنند. در ماه 
رمضان نيز بر مصرف اين گروه غذايی به خصوص 
برای بازكردن روزه تأكيد شده است. شما می توانيد 
با عادت كردن به مصرف مقادير معينی شير، ماست و 

دوغ به حفظ سالمتی خود كمك كنيد. 
تحقيقات نشان داده است كه مصرف مواد يا غذاهای 
حاوی كلسيم از جمله لبنيات از ايجاد سنگ های 
كليوی پيشگيری يا از رشد آنها جلوگيری می كند. 
به گفته محققان مصرف مواد كلسيم دار و گنجاندن 
از  يكی  مناسب  ميزان  به  غذايی  رژيم  در  كلسيم 
كليه  سنگ  ايجاد  از  پيشگيری  راه های  مؤثرترين 
است. در گذشته تصور می شد هر ماده ای كه كلسيم 
سنگ های  بيشتر  تشكيل  باعث  باشد  داشته  زياد 
كليوی است اما مطالعات مبتنی بر شواهد دقيق در 10 
سال گذشته نشان داده است كه مصرف مواد حاوی 
كلسيم، اغلب موارد نه تنها منجر به ايجاد سنگ های 
در  بلكه  شود  نمی  بيماری  اين  تشديد  يا  كليوی 
جلوگيری از رشد آنها بسيار مؤثر است. بنابراين اگر 
در برنامه تغذيه روزانه لبنيات و مواد كلسيم دار به 
ميزان كافی گنجانده شود، آمار ابتال به سنگ كليه )كه 
يكی از شايع ترين بيماری های كليوی همه سنين در 
كشور است( كاهش می يابد و از بسياری امراض و 

عوارض ديگر نيز پيشگيری می كند.

زاینده رود
»پای پرانتزی« يكی از عوارضی است كه بسياری از پدر 
و مادرها به محض مشاهده آن در پای كودكشان، دچار دلشوره 

شده و جهت رفع آن به پزشك مراجعه می كنند. 
تحقيقات نشان می دهد كه به طور معمول وقتی نوزادی به دنيا 
می آيد، به طور نرمال و طبيعی دارای پاهای پرانتزی است كه تا 
18 ماهگی طول كشيده و به نهايتش می رسد. دكتر محمدجواد 
زهتاب، ارتوپد و جراح زانو و عضو هيأت علمی دانشگاه در 
به  ماهگی شروع  از 18  پای كودك پس  باره می  گويد:  اين 
برعكس شدن می كند يعنی ساق نسبت به ران به طرف خارج 
منحرف می شود )حالت ايكسی(  كه تا 3 سالگی به حداكثر 
رسيده و طی رشد اين زاويه كم كم برگشته و تا 7 سالگی به 
حالت نرمال درمی آيد. وی حالت متعادل زاويه ساق به ران را 
7 تا 10 درجه عنوان می كند كه در زنان تا 10 درجه طبيعی 
است )ساق نسبت به ران به طرف خارج يا حالت X انحراف 
دارد كه زاويه طبيعی به اين صورت است( ولی در اين سير 
كه كودك رشد می كند، اگر زوايا خيلی زياد باشد، غيرطبيعی 
قلمداد می شود. در كودكانی كه احساس می شود نسبت زاويه 
ساق و ران آنها خيلی متفاوت است، می توان با انجام چند 
آزمايش و تجويز دارو، مشكل را برطرف ساخت تا بقايای 

اين نرمی استخوان در بزرگسالی به شكل پای پرانتزی برايشان 
باقی نماند. هر قدر فاصله بين دو زانو كه قوزك پا را به هم 
می چسباند بيشتر باشد، به شدت عارضه پای پرانتزی افزوده 
می شود. اين عضو هيأت علمی دانشگاه با اعالم اين مطلب 
يادآور می شود: وقتی وزن از تنه آمده و از بستر ران می گذرد، 
به هنگام گذر از ساق پا، به مچ و زمين متصل می شود كه به 
طور معمول در پايی كه به صورت طبيعی است اگر خطی 
از وسط زانو كشيده شود، داخل و خارج زانو به 2 قسمت 
مساوی تقسيم می شود ولی كسی كه دارای پای پرانتزی است، 
فشار به داخل زانوانش بيشتر آمده و به تدريج باعث می شود 
سطح مفصلی طرف داخل زانو خراب شده و حتی مينيسك 
شكل خود را از دست داده و باعث ايجاد آرتروز در اين ناحيه 
شود و آرتروز به تمامی زانو سرايت كند كه آرام آرام زانوهای 
بيمار شروع به درد كرده و به اصطالح عالئم آرتروز پيشرفته 
در وی ظاهر می شود. اين جراح زانو خاطرنشان می كند: در 
اصل مشكل اين گونه پاها اين است كه دچار آرتروز زودرس 
می شوند، به همين جهت به افرادی كه دارای پاهای پرانتزی 
هستند، توصيه می كنيم جهت جلوگيری از آرتروز زودرس، 
تحت عمل جراحی قرار بگيرند. دكتر زهتاب می گويد: اين 
عمل صرفاً برای جلوگيری از بروز آرتروز است و هيچ پزشك 

ارتوپدی آن را جهت رفع درد جلوی زانو يا زيبايی توصيه 
نمی كند ولی در پايان حاصل عمل جراحی، می تواند نتيجه يك 
عمل زيبايی باشد و پاها از نظر شكل ظاهری، شكيل تر شوند.

عوارض جراحی
به نقل از ايران سالمت، اغلب در اين عمل ها، باالی ساق پا 
بريده می شود تا زاويه اش از حالت پرانتزی دربيايد و سپس 
پای  وسيله  اين  به  تا  می شود  فيكس  يا  گچ  پزشك  توسط 
بيمار هر چه سريع تر به زندگی عادی  وی جوش خورده و 
خود برگردد. »گاهی پيش می آيد كه در بطن اين گونه اعمال 
محل  نخوردن  جوش  شانس  همچون  عوارضی  جراحی، 
استئومی، عفونت و... رخ می دهد كه پزشك بايستی بيمار را 
از آن مطلع كند.« دكتر زهتاب با عنوان اين مطلب می افزايد: 
محل زانوی پا از ناحيه جلو مورد عمل جراحی قرار می گيرد 
كه اعصاب مهم تغذيه كننده پا از پشت اين منطقه می گذرند و 
ممكن است مورد صدمه قرار گيرد به همين جهت هر بيماری 
قبل از عمل جراحی، بايد از اين صدمات احتمالی و عوارض، 
يادآور می شود: اگر  ارتوپدی زانو  اين متخصص  آگاه شود. 
كودكان در سنين رشد )دختران تا 13 الی 14 سالگی و پسران 
تا 15 الی 16 سالگی(، زمانی كه صفحات رشد آنها باز است 
)صفحات رشد در انتهای استخوان دراز قرار گرفته اند( دچار 

يا  پرانتزی  پای  دچار  را  آنها  بعدها  می تواند  شوند،  صدمه 
ايكسی كند كه در بزرگسالی با بسته شدن اين صفحات، چنين 

احتمالی نمی  رود.
احمدرضا جمشيدی فوق تخصص روماتولوژی  گفت: با وجود 
مناسب  آفتاب  دارای  جغرافيايی  منطقه  نظر  از  ايران  كه  آن 
است، اما متأسفانه كمبود ويتامين D در كشور شايع است. 
وی يادآور شد: نرمی استخوان يا راشيتيسم، در كودكان ممكن 
است با تشنج همراه بوده كه با اندازه گيری كلسيم موجود در 
خون آنان می توان كمبود ويتامين D را تشخيص داد. دكتر 
جمشيدی تغذيه ناكافی مادر، كمبود مصرف كلسيم و ويتامين 
D را از عوامل مستعدكننده ابتالی نوزادان و كودكان به نرمی 
استخوان برشمرد. وی با اشاره به اين كه نرمی استخوان و 
كمبود ويتامين D قابل پيشگيری و درمان است، يادآور شد: 
از عوارض كمبود ويتامين D می توان به ناتوانی فرد، ضعف 
شديد اندام ها، شكستگی استخوان ها و در نهايت زمين گيری 
اشاره كرد. جمشيدی تصريح كرد: با استفاده از لبنيات سرشار 
از كلسيم مانند ماست، دوغ، شير، پنير و نيز مواد غذايی حاوی 
ويتامين D مانند ميوه،  سبزيجات و ماهی می تواند از كمبود 
می شود،  استخوان  نرمی  به  منجر  كه   D ويتامين  و  كلسيم 

جلوگيری كرد.

نسخهضربان
تغذیه بعد از ماه رمضان

میگرن و تغذیه
واژه ميگرن از لفظ يونانی »Hemicrain« به معنی »نيمی از سر« 
گرفته شده است كه خود اين كلمه ريشه در زبان مصری دارد. ميگرن، 
نوعی اختالل سردرد است كه با تركيب متنوعی از تغييرات عصبی 
و گوارشی مشخص می شود. درد ميگرن اغلب اوقات به صورت 
درد ضربان دار يك طرفه است كه ابتدا خفيف است و كم كم شديد 
می شود. دردهای ميگرنی در همه موارد با بی اشتهايی و تهوع و گاهی 
اوقات با استفراغ همراه هستند. در هنگام حمالت ميگرنی، بيماران به 
وضوح دچار تحمل نكردن نور هستند)فوتوفوبی( و برای استراحت، 
به محلی تاريك می روند. ممكن است تحمل نكردن صدا)فونوفوبی( 
نيز وجود   )Osmophobia( بوها  نكردن  تحمل  اوقات  گاهی  و 
داشته باشد. در كودكان، ميگرن اغلب با حمالت درد شكم، بيماری 
است.  همراه  خواب  اختالالت  و   )Motion Sickness(حركت
شروع ديررس ميگرن)در سنين باالی 50 سال( نادر است؛ با وجود 
اين، عود ميگرنی كه بهبود يافته است، غيرمعمول نيست. تشخيص 
بيماری، براساس خصوصيات سردرد و عالئم همراه صورت می گيرد. 
چرا كه نتايج معاينه فيزيكی و مطالعات آزمايشگاهی به طور معمول 
طبيعی است. در مورد ميگرن انواع متعددی از آن توصيف شده اند كه 
شايع ترين آنها عبارت اند از: ميگرن معمولی)ميگرن بدون وجود پيش 

درآمد( و ميگرن كالسيك)ميگرن همراه با مرحله پيش درآمد(.
مراحل میگرن:

حمله های سردرد ميگرن به طور معمول صبح ها و اغلب آخرهفته 
شروع می شود. هر حمله از چند ساعت تا چند روز به طول می انجامد 
و تعداد حمله ها در هر ماه بين يك تا سه بار تكرار می شود. يك 

سردرد ميگرنی به طور معمول دارای دو مرحله است:
الف( مرحله پیش درآمد)Aura(: در اين مرحله مجراهای خونی 
مغز منقبض می شوند و عالئم اين مرحله عبارت اند از: اختالل در 
گفتار، مشكالت بينايی، بی حسی، سوزش خفيف، كم سو شدن چشم، 
وجود صدا در گوش، ضعف و كرختی در اندام. بيشتر اوقات ديده 
شده است كه به علت سردرد ميگرن، آشفتگی هايی در سيستم گردش 
خون و عروق به وجود می آيد. دست و پا)به ويژه انگشتان( در حين 

حمله های درد، سرد و پيشانی خيلی گرم می شود.
اين مرحله و عالئم آن كمتر از يك ساعت طول می كشد. افراد تا پايان 

اين مرحله كمی بايد صبر كنند.
مرحله  اين  در   :)Cephalic(سفالیک یا  مغزی  مرحله  ب( 
مجراهای خونی مغز، منبسط می شوند و عالئم اين مرحله عبارت اند 
از: دردهای ضربان دار در كنار سر، تهوع و حال به هم خوردگی، 

حساسيت زياد به صدا و نور، كاهش اشتهاء و احتقان در بينی.
مرحله سفاليك حدود 2 ساعت تا حداكثر 3 روز طول می كشد. 
بنابراين بهتر است تا قبل از شروع ميگرن از داروهای خود استفاده كنيد 

و با پرهيزهای الزم، شدت آن را كاهش دهيد.
گلوتامات: نمك يا اسيدآمينه ای كه در بافت های عصبی موجود 
است. اين ماده در محصوالت آماده شده به ميزان زيادی وجود دارد. به 
اين منظور بايد برچسب روی محصوالت را به دقت مطالعه كرد. اين 

ماده در انواع كنسرو و غذاهای يخی وجود دارد.
آمین ها: بعضی غذاهای حاوی آمين ها، فعال كننده رگ ها هستند 
و به نظر می رسد آغازگر انقباض رگ های خونی در مغز می باشند. 
تيرآمين و فنيل اتيل آمين دو ماده اصلی مسبب اين مشكل هستند. 
اگرچه ساير آمين ها نيز ممكن است اثرات مشابهی داشته باشند. در 

ذيل به بررسی منابع برخی آمين ها می پردازيم.
تيرآمين)Tyramine( در الكل، برخی پنيرها به خصوص پنيرهای 
مخمرها،  كلم،  فاسد، خوراك  و  كال  سبزی های  و  ميوه ها  مانده، 
آواكادو،  ترش،  خامه  ماهی،  شاه  كنسرو  شور،  ماهی  آجيل،  انواع 

سوسيس های تخميری و گوشت های مانده يا چرب وجود دارد.
فنيل اتيل آمين)Phenyl ethylamine(  در كاكائو، شكالت، پنير 
و آن دسته از مواد غذايی كه دارای اين سه ماده غذايی هستند، يافت 

می شود.
گريپ  پرتقال،  ليمو،  مثل  مركباتی  در   )Octopamine(اكتوپامين

فروت و... يافت می شود.
مواد غذايی نام برده از گروه آمين ها، باعث افزايش آزادشدن سروتونين 
ايجاد سردرد  می شوند. همچنين  مغز  اعصاب  تحريك  و  مغز  در 

می كنند.
كننده  فعال  آمين های  متابوليسم  مس: گمان می رود كه مس در 
رگ ها)Vasoactive( نقش داشته باشد و احتمال بروز حمله ميگرن 
را افزايش دهد. آجيل ها، شكالت، جوانه گندم و صدف خوراكی از 
منابع غذايی حاوی مس به شمار می روند. پرتقال و گريپ فروت و 
نارنگی بايد از رژيم غذايی حذف شوند. زيرا مركبات جذب روده ای 
مس را افزايش می دهند و ممكن است در فرآيند آغاز حمله های 

ميگرن نقش داشته باشند.
کافئین: زياد مصرف كردن و يا كاهش كافئين در بدن نيز در تشديد 
ميگرن مؤثر است. همچنين ترك ناگهانی مصرف چای و قهوه، كه هر 
دو كافئين دارند، ممكن است در برخی اشخاص مستعد، زمينه ساز 

بروز ميگرن باشد.
موادغذایی چرب و سرخ شده: مواد چرب و مواد غذايی ای كه با 

روغن زياد سرخ می شوند عامل تشديد ميگرن هستند.
نیتریت: سوسيس و گوشت نمك سود كه به آنها ماده نگه دارنده 
نيتريت افزوده شده، نبايد مصرف شود، چون می توانند عامل بروز 

ميگرن در افراد مستعد باشند.
غذاهای مفید

مرغ، خروس و بوقلمون از دسته غذاهای كم چرب و غنی از پروتئين 
به نوسان ميزان قند خون  هستند. مصرف غذاهای پروتئينی منجر 
نمی شود. گمان می رود كه كمبود ميزان قندخون از جمله عوامل ميگرن 
است. غذاهای پروتئين دار نظير تخم مرغ، گوشت گاو و حبوبات بايد 
در هر وعده غذايی گنجانده شوند. مصرف ميان وعده های حاوی 

پروتئين فراوان نيز مفيد است. 

دایره المعارف طب سنتی 
تدوین می شود

آغاز طرح ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه ها
 از امسال در کشور

چهارمین کنگره قلب، 23 شهریور 
در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می شود

رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی:
بیماران قلبی پس از ماه رمضان، رژیم 

غذایی خود را ناگهان تغییر ندهند
و  فشارخون  چاقی،  به  مبتاليان  گفت:  داخلی  متخصص  پزشكان  انجمن  رئيس 
تغييرات  نبايد در رژيم غذايی خود  مبارك رمضان  ماه  از  قلبی پس  بيماری های 
عمده ای ايجاد كنند چرا كه در اين ماه مبارك، معده، پانكراس و كبد در استراحت 

نسبی به سر می برند.
ايرج خسرو نيا افزود: تغيير ناگهانی رژيم غذايی پس از ماه مبارك رمضان باعث 
ديگر  از سوی  می شود.  متناوب  يبوست  و  اسهال  و  نفخ  به  ابتال  و  كردن  ترش 
مصرف زياد مواد غذايی پس از ماه مبارك رمضان موجب می شود خون مشغول 
هضم و جذب غذا در دستگاه گوارش شود در نتيجه خون الزم به قلب و مغز 

نرسد.
وی تأكيد كرد: مبتاليان به تنگی عروق بايد پس از ماه مبارك رمضان رژيم غذايی 
افراط در مصرف مواد چرب و شيرين خودداری و  از  باشند و  كم حجم داشته 

ميوه جات، سبزيجات و لبنيات استفاده كنند.
سردرد  علت  درباره  داخلی  متخصص  پزشكان  انجمن  رئيس  ايسنا،  از  نقل  به 
دچار  روزه داری  براثر  كه  افرادی  بيشتر  گفت:  رمضان  مبارك  ماه  در  روزه داران 
سردرد می شوند افت قند و فشار خون پيدا می كنند و بنابراين الزم است هنگام 
افطار مواد شيرين مانند قنداق، عسل، مربا يا زولبيا و باميه مصرف كنند تا ميزان 

قند خون آن ها افزايش پيدا كند. 

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
غذاهای سرخ کرده و پرچربی سبب 

ضعف سیستم ایمنی می شود
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
به��داشت، درم��ان و آم��وزش 
كه مصرف  كرد  اعالم  پزش�كی 
غذاه���ای حاوی چرب��ی های 
اشباع مانند چربی های گوشت،  
پرچربی  و  كرده  سرخ  غذاهای 
سبب ضعف سيستم ايمنی بدن 

می شود.
به نقل از روابط عمومی وزارت 
به��داشت، درم��ان و آم��وزش 
پزشكی، كلسترول زياد در بدن 
باعث اف��زايش چرب��ی شده و 
خطرات زيادی از جمله چاقی را به دنبال دارد، بنابراين برای سالمت بدن بايد از 
غذاهايی كه سطح كلسترول بااليی دارد پرهيز شود همچنين چربی باال از علل ابتال 

به سرطان سينه،  روده بزرگ و پروستات است.
بر اساس اين گزارش، مواد غذايی بی شماری وجود دارد كه با وجود اينكه سرشار 
از كلسترول بوده و برای بدن مضر است مورد استفاده افراد قرار می گيرد، كره و 

گوشت چرب و بستنی از اين دسته غذاها است.
همچنين مصرف غذاهای سنگين، پرچرب، ادويه دار، چای، قهوه، غذاهای سرخ 
كردنی، چاشنی ها، پياز و نوشابه ها نيز تأثير زيادی در ايجاد رفالكس معده دارد.

افزايش ميزان پروتئين در غذای مصرفی سبب افزايش هيجان و استرس می شود 
و توصيه می شود كه افراد مصرف غذاهای حيوانی به ويژه گوشت قرمز را كاهش 

دهند.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذيه جامعه، مصرف بيش از حد نمك نيز سبب افزايش 
فشار خون و عدم ثبات هيجانی می شود و نمك پتاسيم در اين خصوص می تواند 
كننده  تأمين  نيز  باشد همچنين مصرف شكر  نمك سديم  برای  بهتری  جايگزين 
انرژی در كوتاه مدت بوده و سبب افزايش فعاليت برخی غدد و تحريك پذيری، 

كاهش تمركز و افسردگی می شود.
اين گزارش می افزايد كه مصرف زياد شكر بار زيادی به غده لوزالمعده برای توليد 
انسولين نيز وارد می كند كه احتمال پيشروی به سوی ديابت را افزايش می دهد 
و به افراد توصيه می شود ميزان قند خون خود را ثابت نگه دارند و در مصرف 

شكر احتياط كنند.

زاینده رود
رئيس دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: كار تدوين دايره المعارف طب سنتی به زودی 
آغاز می شود. به نقل از ايرنا، باقر الريجانی در آيين افتتاح دانشكده طب سنتی، افزود: هم اكنون 
كارهای زيادی در زمينه مدخل ها و موضوعات مرتبط با ميراث اسالمی و طب سنتی انجام شده 
و بسترهای تدوين اين دايره المعارف فراهم شده است. وی اظهار داشت: حدود 300 استاد در 
كار تدوين اين دايره المعارف مشاركت دارند و اين كار در مدت يك سال و نيم آينده به نتيجه 

می رسد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكی تهران در ادامه از تأسيس مركز رشد طب سنتی در كشور خبر داد 
و گفت: اين مركز با كمك برخی كشورهای خارجی در حال شكل گيری است تا از سرمايه و 
تجارب آنها استفاده كنيم. الريجانی با بيان اينكه توافق های اوليه برای تشكيل اين مركز رشد 
طب سنتی انجام شده است، افزود: با ايجاد اين مركز اميدواريم بتوانيم بسياری از داروهای سنتی 

را به شكل مناسب عرضه كنيم. 

 مديركل آزمايشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از ايجاد شبكه ملی 
آزمايشگاه های كشور از سال جاری خبرداد و گفت: اجرای طرح شبكه ملی آزمايشگاه های كشور 
طبق برنامه پنجم توسعه تا سال 95 ادامه خواهد داشت.  به گزارش ايرنا سعيد مهدوی افزود: شبكه ملی 
آزمايشگاه های كشور از هم افزايی توانمندی آزمايشگاه های كشور ايجاد می شود و اين هم افزايی 
هم به صورت نرم افزاری و هم به صورت سخت افزاری خواهد بود. وی اظهار داشت: در نظر است 
از توانمندی های آزمايشگاه های گوناگون در نقاط مختلف كشور با ايجاد شبكه ملی آزمايشگاه های 
كشور استفاده شود كه نتايج مؤثری در ارتقای عملكرد فعاليت های آزمايشگاهی كشور خواهد داشت. 
مديركل آزمايشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت خاطرنشان كرد كه در اجرای اين طرح، تمام 

آزمايشگاه های بهداشتی، درمانی و تحقيقاتی در كنار هم فعاليت خواهند كرد. 
وی افزود: همچنين اگر معاونت پژوهشی نياز به دسترسی به آزمايشگاه ها داشته باشد تا تحقيقات خود را 
واقعی تر و عملياتی تر انجام دهد، می تواند در قالب شبكه ملی آزمايشگاه های كشور، از آزمايشگاه های 

ساير معاونت ها استفاده كند.

رئيس بيمارستان فوق تخصص رضوی گفت: برگزاری كنگره بين المللی جراحی قلب در بيمارستان 
به  آن هاست.  ترين  مهم  اطالعات جراحان،  تبادل  كه  بوده  فراوانی  دستاوردهای  دارای  رضوی 
گزارش ايسنا، دكتر سعيد عبدالحسينی در كنفرانس مطبوعاتی چهارمين كنگره بين المللی جراحی 
قلب و عروق رضوی خاطرنشان كرد: در زمينه جراحی قلب، دستاوردها و مطالب جديد زيادی 
برای جراحان قلب ما داشته است به عالوه فرصت  خوبی برای تبادل اطالعات علمی بين پزشكان 

نيز هست. 
عبدالحسينی اظهار داشت: مطالب قبلی كنگره بين المللی قلب كه در سال اول با 17 نفر، سال دوم 
با 45 نفر و سال گذشته با حضور 70 نفر برگزار شده بود در دو جلد كتاب 500 صفحه ای در حال 
تدوين است كه در اختيار جراحان داخلی و خارج از كشور قرار می گيرد. وی افزود: مسأله  ديگر 
كه به نوعی هدف ديگر برگزاری اين كنگره است، شناساندن توانايی ها و سطح علمی خودمان به 
ساير دنياست. چهارمين كنگره بين المللی قلب و عروق 23 تا 25 شهريور در بيمارستان رضوی 

برگزار شد.

زندگی آپارتمان نشینی نرمی استخوان را در کودکان گسترش می دهد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

زاینده رود
گفتگو با مهندس یاغش کاظمی

ساخت هتل در حريم درجه يك آتشگاه يك اقدام 
اش��تباه و مخال��ف همه ضواب��ط و قواعد پذيرفته 
ش��ده جهانِی صيانت و حفاظت »منظر باس��تانی« 
اث��ر تاريخی اس��ت و بايد هرچ��ه زودتر جلوی 
آن گرفته ش��ود. منظر ِ باس��تانی »آتشگاه« حاصل 
سازگاری سيمای فرهنگی و طبيعی در طول زمان 
و بيان��ی آش��كار و عمي��ق از درك متقابل اين دو 
است. س��ازندگان بنای آتش��گاهِ اصفهان، ساخته 
خود را در گرو آش��تی با طبيعت و هم س��و شدن 
با آن می ديدند. جدا ش��مردن نشانه های تاريخی 
 از بس��تر طبيع��ی در فراين��د حفاظ��ت و مرمت، 
آس��يب پذيری اث��ر را دو چن��دان می كند. ياغش 
كاظمی، مولف كتاب »آتش��گاه اصفهان« با اش��اره 
به قدمت و سابقه بنای آتشگاه، درباره كاربری های 
اين بنا در طول تاريخ گفت: سابقه ساخت اين بنا 
ب��ه عهد عيالمی بازمی گردد و بنايی زيگوراتمانند 
بوده اس��ت در خدم��ت آداب دين��ی رايج در آن 
عص��ر. بعدها در عهد ماد و هخامنش��يان از آن به 
 مانن��د تختگاهی در پرديس س��بز و خرم حاش��يه 
زاينده رود برای اقامت شاهانه استفاده می كردند. 
»ابن ُرس��ته« در »االعالق النفيسه«، بنا را از پادشاهِ 
كيان��ی، »كاووس« ميداند، كه در زمان بهمن پس��ر 
اس��فنديار بازسازی و آتش��كده ای در آن بنا شد. 
»حمزه اصفهانی« نيز همين گفته ابن ُرسته را تأييد 
می كند و از آتش��كدهای به نام »شهر اردشير« نام 
می برد كه توسط كی اردشير )بهمن بن اسفنديار( 
بعدها در محل س��اخته ش��د. در عهد اش��كانيان، 
كارك��رد دين��ی بنا با ق��رار دادن تندي��س هايی از 
ايزدان مهر و ناهيد و تخت نش��ينی آتش زرتشتی 
در آن از سر گرفته ش��د و همزمان در پيرامون بنا 

استحكامات دفاعی نيز ساختند.
وی درباره كاربری اين بنا در دوره ساسانی گفت: 
در عهد ساس��انيان، با تسلط مزديسنان، تنديس ها 
را از بنا برچيدند و آتش تقديس شده ای را در آن 
از نو تخت نشين كردند. اين آتش به احتمال زياد 
ي��ك »آتش آُدران« بوده اس��ت و نه »آتش بهرام«. 
اي��ن فرض، با نام يك��ی از دهاِت مجاور ِ بنا با نام  
»آُدري��ان« كه با فاصله كمی در ش��مال غربی كوه 
آتش��گاه اس��ت هماهنگی دارد. نامگذاری اين ده 
را می ت��وان متأثر از آتِش آُدراِن تخت نش��ين در 
آتشگاه دانست و احتماالً اين ده وقِف آتشگاه بوده 
باش��د. كاظمی تأكيد كرد: با فتح اصفهان به دست 
س��پاه مس��لمين، كاركرد دينی دفاعی بنا همچنان 
تا س��ده چهارم هجری ادامه يافت. »ابنحوقل« در 
»صوره االرض« از كوه مقدس زرتشتيان و قلعه و 

آتشكده آن )آتشگاه( ياد كرده است.
وی ادامه داد: در س��ده پنج��م هجری، اصفهان به 
دس��ت سپاه طغرل س��لجوقی افتاد و بنای آتشگاه 
متروك ش��د. در اواخر همان س��ده، با قلع و قمع 
اس��ماعيليان پناه گرفته در قلعه آتشگاه، بنا به كلی 
تخريب ش��د. بنا به گفته »ابن اسفنديار« در »تاريخ 
طبرس��تان« مالحده يا فداييان اسماعيلی در حدود 
486 هجری، قلعه آتش��كوه )آتش��گاه( بر درِ شهر 
اصفهان را به تص��رف درآورده، آن را پايگاه خود 
س��اخته بودند. پ��س از اينكه محمد بن ملكش��اه 
س��لجوقی اركان حكوم��ت خ��ود را در اصفهان 

استوار ساخت )حدود 499 هجری(، قلعه آتشكوه 
را تسخير و اسماعيليان را قلع و قمع كرد. 

كارش��ناس ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های 
تاريخی، در ادامه به تشريح اصطالح» حريم درجه 
يك« پرداخت و گف��ت: حريم در فرهنگ و ادب 
جاری ما، به فضای بيرونی چيزی گفته می شود كه 
موضوع حرمت است و سبب وجود اقدامی كه به 
تشخيص و تعيين و تحديد مكانی خاص انجاميده 
اس��ت. »حري��م درجه ي��ك« اثر تاريخ��ی پس از 
محدوده »عرصه«، به ويژگی های منظر و ساختار 

طبيعی و بوم شناختی اثر معطوف است. 
وی در م��ورد اهميت حفظ حريم آتش��گاه گفت: 
بنای آتش��گاه اصفهان را بايد همانند تپه س��يلك، 
ك��وه خواجه و معبد چغازنبيل در ش��مار مواريث 
فرهنگی شكل گرفته بر كناره رودها و درياچه ها 
دانس��ت. بس��تر طبيع��ی، هم��واره ش��كل دهنده 
كانون ه��ای تمدنی با ارزش ه��ای واالی فرهنگی 
اس��ت. بی تردي��د هرگونه اختالل در اين بس��تر، 
موجب به خطر افتادن ماهيت نش��انه های ش��كل 
گرفته بر آن نيز می گردد. منظر باس��تانی آتش��گاه 
حاصل س��ازگاری س��يمای فرهنگی و طبيعی در 
طول زمان و بيانی آش��كار و عميق از درك متقابل 
اين دو است. س��ازندگان بنای آتش��گاهِ اصفهان، 
س��اخته خود را در گرو آش��تی ب��ا طبيعت و هم 
س��و شدن با آن می ديدند. جدا شمردن نشانه های 
 تاريخی از بستر طبيعی در فرايند حفاظت و مرمت، 
آس��يب پذيری اثر را دو چن��دان می كند. كاظمی 
با اش��اره به اهميت رعايت معاه��دات جهانی در 
اي��ن مورد تأكيد نمود: قطعنامه ونيز )س��ال 1964 
مي��الدی( محافظ��ت از بنای تاريخی را مس��تلزم 
محافظ��ت از ش��رايط محيطی آن دانس��ته و اثر را 
جزئی از محيطی كه آن را دربرگرفته است می داند. 
در منش��ور فلورانس )س��ال 1982 ميالدی(، منظر 
باستانی به كليه عرصه ها و چشم اندازهايی اطالق 
می ش��ود كه با رويدادی به ياد ماندنی، حماس��ی، 
افس��انه ای و يا تاريخی در ارتباط باشد و يا حتی 
موضوعی ب��رای تصوير، نگاره ي��ا قطعه ای ادبی 
باشد و الزاماً به عرصه دربر دارنده بناهای تاريخی 
مح��دود نمی گردد. وی در ادامه بر ضوابط جهانی 
درباره حفظ منظر آثار تاريخی تأكيد نمود و گفت: 
در كشورهای اروپايی از سال های 1999 ميالدی و 
پس از آن، توجه و تأكيد به محيط و منظر پيرامون 
اثر مطرح شده و سياست های خاصی برای برخورد 
ب��ا اي��ن مناظر درنظر گرفته ش��ده اس��ت. در اين 
سياس��ت ها با فرض آميختگی اثر تاريخی با منظر 
و محيط خويش، جلوگيری از س��اخت و س��از و 
ايجاد اختالل در مناظر باستانی، نخستين گام برای 
محافظت از اثر به ش��مار م��ی رود. به اين منظور، 
دامنه محافظتی مناظر باس��تانی از طريق ش��ناخت 
حوزه نفوذ اثر تعيين می ش��ود. در اين راستا، تنها 
حضور فيزيكی آثار و شواهد در مكان كافی نيست 
و ديد و منظر و بستر فراتر از محدوده موجوديت 
و اس��تقرار اثر، مطالعه و در حري��م حفاظتی قرار 
می گيرد. برای نمونه، با توجه به بررسی های انجام 
شده بر روی بنای »استون هنج« چنين برداشت شد 
كه ش��كل بستر طبيعی منطقه در رابطه با معماری، 
تكامل انديشه فراكهكشانی را تبيين می كند و برای 
حفظ اين انديش��ه و بقای موجوديت باس��تانی آن 

باي��د از آن محافظت گردد و به خ��ودِ بنا محدود 
نش��ود تا دامنه  گسترده تری درون طبيعت را دربر 
گيرد. اين در حالی اس��ت ك��ه كليه  فعاليت های 
معاصر همانند توس��عه، راه س��ازی، گردش��گری 
و ج��ز آن، در اين طرح محافظ��ت در نظر گرفته 
می شود و طرح های توسعه براساس ضرورت و 
با توجه به رابطه متقابل منظر باس��تانی و نيازهای 

امروز است.
عضو هيأت علمی گروه هنر و معماری دانش��گاه 
رامس��ر درباره اهيت حفظ منظر آتش��گاه اصفهان 
ضمن توجه به زيرس��اخت های گردشگری گفت: 
در برنامه ريزی حفظ منظر باستانی آتشگاه، ضمن 
حفظ بستر و عمق متناسب ديد، احداث تسهيالت 
گردشگری با رعايت حريم ها و كيفيت منظر بايد 
مّد نظر باش��د. متأس��فانه س��اخِت هتل در »حريم 
درجه يك« آتش��گاه ب��دون درنظر گرفته ش��دن 
همه ضوابط پذيرفته ش��ده جهانی است. »آتشگاه« 
س��اختاری منحصر به فرد اس��ت ك��ه جلوه های 
طبيعی و چش��م انداز آن با ساخِت اين هتل بسيار 
خدشه دار خواهد شد. در آتشگاه، تاريخ و طبيعت 
به شكلی هماهنگ و در برآيندی پيچيده يك منظر 
باستانی ش��گفت انگيز را شكل داده اند. مهم ترين 
رودخانه ناحيه اصفهان، زاينده رود، به فاصله كمی 
در جن��وب آن جري��ان دارد و رش��ته مادی های 
منش��عب از آن همچن��ان از مج��اورت آتش��گاه 
می گذرند. بی ش��ك سابقه ساخت اين مادی ها تا 
عهد ساسانی به عقب می رود و از »اعالق النفيسه« 

می دانيم كه اردشير بابكان بانی آن بوده است.
كاظمی احداث هتل در حريم درجه يك آتشگاه را 
تخريب منظر اين اثر و تحقير ارزش های تاريخی 
و فرهنگ��ی آن دانس��ت و اف��زود: باغ ها و مزارع 
كش��اورزی و مادی های پای آتشگاه يادآور كالم 
مندرج در اَوستا اس��ت كه احداث »جوی آب« و 
وقف »زمين كش��تزار روينده« را جهت آتشكده و 
»مردان اش��و« مايه  آمرزش گناهان دانس��ته است. 
)ونديداد، فرگرد 14، بندهای 12-13(. زاينده رود 
روان در پای آتشگاه نيز تقدس ايزد ناهيد يا آناهيتا 
را، كه به باور باستانی ايرانيان موكل آب های روان 
بود، در محل به ياد می آورد. بدينسان، بنای خشتی 
آتشگاه، زاينده رود، مادی ها و باغ ها و مزارع پای 
كوه در كنار يكديگر منظر باستانی آتشگاه و حريم 
آن را شكل داده و مشخص می سازند. حريمی كه 
بايد حرمت گزاری ش��ود و نه آنكه با ساخِت يك 
هتل چند طبقه در پيش��انی منظر باس��تانی تحقير 
گردد. كارش��ناس ارش��د مرمت و احي��اء بناها و 
بافت های تاريخی درباره صدور مجوز س��اخت 
هتل در حريم آتشگاه تأكيد نمود: جلوی اين اقدام 
اش��تباه كه مخالف همه ضواب��ط و قواعد پذيرفته 
ش��ده جهانی صيانت و حفاظت منظر باستانی اثر 
تاريخی اس��ت بايد هرچه زودتر گرفته شود. مهم 
نيس��ت كه چه افراد و مسئولينی در گذشته مجوز 
اين كار را صادر كرده اند، مسئولين كنونی ميراث 
بايد متعهدانه در برابر آن بايستند و فراموش نكنند 
كه بی اعتنايی در اين خصوص و واگذاری مسأله 
به گذش��ت زمان، و عدم پاس��خگويی مناسب در 
جايی كه بايد خود پاس��خگو باشند، ممكن است 
نس��ل های آينده اي��ران را به قض��اوت و داوری 
سرزنشگرانه و ناشايستی در موردشان سوق دهد. 

حمام تاریخی اصغر آباد خمینی شهر 
تخریب شد 

زاینده رود
حمام تاريخی روستای اصغر آباد در شهرستان خمينی شهر استان 
اصفهان توس��ط افراد ناش��ناس تخريب ش��د. حمام اصغرآباد كه سال 
گذش��ته در تاريخ 89/9/9 به ش��ماره 29419 در فهرست آثار ملی ثبت 
شده بود در تاريخ چهاردهم مردادماه سال جاری همزمان با اولين جمعه 
ماه رمضان پس از نماز جمعه تخريب ش��ده اس��ت. حمام اصغر آباد با 
مساحتی حدود 500 متر از سربينه ای مربع شكل مشتمل بر چهار ستون 
س��نگی و گنبدی مركزی و حوضی در ميان كه به گرمخانه و فضاهای 
جانبی مرتبط می شد، تشكيل شده بود. حمام تاريخی اصغر آباد در دوره 
قاجار توسط »اصغر ميرزا« از شاهزادگان قاجار ساخته شده بود. اين بنا، 
دربرگيرنده ارزش های معماری و تنها بنای تاريخی روس��تای اصغرآباد 
بود كه هويت و پيشينه تاريخی روستا را بازتاب می داد و با آماده سازی 
و تغيير كاربری مناس��ب می توانس��ت به مركز فرهنگی يا گردش��گری 
روستا تبديل گردد. دهياری روستا، اهالی ناآگاه محل را عامل اين حادثه 
دانسته اس��ت اما تاكنون از سوی نهادهای مرتبط اقدامی برای پيگيری، 
 شناسايی عامالن و مجازات آنان برای جلوگيری از موارد مشابه صورت 

نگرفته است.

پرونده های  آموزش چوقا و رنده بافی 
تدوین شد

سرپرس��ت معاون��ت صنايع دس��تی اداره كل مي��راث فرهنگی و صنايع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری  از ارس��ال و 
 تدوي��ن پرونده های اس��تاندارد ش��غل و آم��وزش چوقا و رن��ده بافی  

خبر داد.
مه��رداد رئيس��ی گف��ت: پرونده های هنر رن��ده بافی از صنايع دس��تی 
روس��تايی و چوق��ا باف��ی از هنرهای عش��ايری اين اس��تان براس��اس 
 اس��تاندارد های س��ازمان آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای كش��ور تنظي��م 

شده است.
اولي��ه  م��واد  آموزش��ی و  برگ��زاری دوره ه��ای  ي��ادآور ش��د:  وی 
م��ورد اس��تفاده هنرمن��دان رش��ته های چوق��ا و رندی باف��ی از جمله 
 م��واردی اس��ت ك��ه در پرونده ه��ای اس��تاندارد آم��وزش مش��خص 

شده است.
رئيس��ی افزود: اين اقدام در راس��تای همسوس��ازی فعاليت های واحد 
آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستی با سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای كشور انجام شده است.
گفتنی اس��ت كه چوقا يا باال پوش مردان عشاير بختياری در غرب ايران 

است  كه آستين كوتاه دارد و رندی بافی نيز نوعی گليم بافی است.

سی و سه پل  به استحکام بخشی 
غیرعمیق نیاز دارد

ناظر عالی طرح مرمت و زيباسازی سی وسه پل با بيان اين كه نگرانی ها درباره  
اين پل به زمانی مربوط است كه مترو راه اندازی شود، گفت: ممكن است بر 
اثر عبور قطار شهری از زير پل، ترك هايی در آن ايجاد شود. عبداله جبل عاملی  
بيان كرد: اين نتيجه گيری نيازمند بررسی علمی پايه های پل با ابزار پيشرفته  
امروزی است و نمی توان با مشاهده  سطحی، نشست پايه های پل را ثابت كرد. 
وی ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگی می تواند از مشاور خود برای بررسی اين 
موضوع و تغييرات ايجادشده روی پايه های پل بهره بگيرد. به گزارش ايسنا 
جبل عاملی درباره  استحكام بخشی سی وسه پل با توجه به عبور مترو در آينده 
از زير آن، گفت: سی وسه پل نيازمند يك استحكام بخشی غيرعميق است؛ ولی 
در حال حاضر ما ابزار اين استحكام بخشی را در اختيار نداريم. اين كارشناس 
حوزه  ميراث فرهنگی اظهار كرد: تكنولوژی های پپش��رفته ای وجود دارد كه 
می تواند از آسيب رسيدن به پل جلوگيری كند؛ ولی مهم اين است كه مجريان 
قطار شهری تا چه اندازه از اين تكنولوژی ها استفاده كنند. به گفته  وی، با قرار 
دادن بالشتك هايی در زير ريل های قطار شهری می توان از ايجاد لرزش در پل 
جلوگيری كرد، البته اين عمل با توجه به نياز به تعويض هر شش ماه يك بار 
بالشتك ها هزينه بر است. وی افزود: مجريان قطار شهری نبايد با بی توجهی از 

كنار اين موضوع بگذرند و بايد پاسخگو باشند.

گردشگری در دیار پهلوانان

زاینده رود
هفته گذشته روزنامه شرق از ترك برداشتن سقف دهانه ششم 
سی و سه پل خبر داد و اصلی ترين عامل  بروز شكاف را  عبور 
دستگاه حفار مترو از زير پايه های پل اعالم كرد. اما لحظاتی بعد مديران 
شهری اصفهان خبر شكاف برداشتن سقف سی وسه پل را رد كردند 
و سخنگوی شورای شهر اصفهان در مصاحبه با رسانه شهرداری علت  
اصلی ترك های سقف سی و سه پل را مرمت انجام گرفته در زمان 
طاغوت  با استفاده از مصالح سيمان و ميلگرد و نداشتن همخوانی با 
مصالح پل  دانست. در حالی كه خبرگزاری ايمنا با تكذيب های مكرر 
مسئوالن شهری، ماجرای شكست برداشتن سقف سی و سه پل را ختم 
به خير می دانست؛ مدير سازمان قطار شهری، با بيان عبور بدون مشكل  
دستگاه حفار در تونل شرقی از زير هتل سوئيت و ساختمان ها، از 
تكميل تونل شرقی تا سه ماه آينده ابراز خرسندی می كرد و مدير عامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری هم در اين ميان حق شكايت از 
روزنامه نگاران ميراث فرهنگی يا به گفته ايشان افراد جنجال آفرين را 

برای شهرداری محفوظ می خواند.
مسئوالن شهری در گفتگوهايشان با رسانه شهرداری  با تكذيب خبر 
ترك برداشتن سی وسه پل به دليل عبور دستگاه حفار مترو، اسناد و 
مدارك آسيب شناسی از سی و سه پل را  گواه بر اين دانستند كه اين پل 

هيچ گونه تركی در عمر چهارصد ساله خود برنداشته است!
اما نكته قابل تأمل اينجا است كه كارشناسان ميراث فرهنگی از جمله 
مجدالدين رحيمی  عضو شورای بين المللی بناها و محوطه ها )ايكوموس(  
با توجه به نشست های پی در پی در چند متری سی وسه پل احتمال 
بروز اتفاقات مشابه در داخل تونل مترو و زير بنای تاريخی سی و سه 
پل را داده بود. نشست هايی كه قاعدتاً می تواند سبب ايجاد شكاف و 
ترك شود. در اين ميان روزنامه نگاران با استناد به نظر كارشناسان و 
آنچه كه مشهودات روشن می نمايند ميراث فرهنگی اصفهان را رصد 
و اخبار آن را برای بررسی های بيشتر به منظور نگاهداشت ميراث 
فرهنگی كشورمان در اختيار مردم و مسئوالن قرار می دهند بدون آنكه 
بخواهند اهداف سياسی داشته باشند. از سويی مديران شهری با تكيه بر 
نبود اطالعات كافی از روند عبور دستگاه حفار در تونل شرقی، خبر 
مربوطه را بی اساس خواندند، اين در حالی است كه اطالع رسانی 

در خصوص  روند پروژه مترو هميشه با نقصان صورت می گرفته و 
همواره نگرانی های دوستداران ميراث فرهنگی اصفهان، روزنامه نگاران 
و خبرنگاران بی جواب می ماند. داربست هايی كه چند روز است بر 
شانه های سی و سه پل اصفهان سنگينی می كند به ظاهر از آغاز يك 
دوره مرمت برای اين پل خبر می دهد. اما آنچه در نگاه اول به نظر 
می رسد ترك های ريز و درشتی است كه بر بدنه پل خودنمايی می كند 
و گويا اين شيارها ناشی از فعاليت مرمت كاران و تخليه بند بين آجرها 
 برای پركردن دوباره آنهاست. اما با نگاه دقيق تر به نظر می رسد كه اينها 
نگرانی  باعث  آنچه  اند.  شده  ايجاد  تازگی  به  كه  است  هايی  ترك 
دوستداران ميراث فرهنگی شده است، پُر كردن ترك ها و شكاف هايی 
است كه طی چند ماه اخير بر بدنه و تاق های پل پديدار شده است و 
می تواند نشانه ای از نشست نامحسوس پل به خاطر حركت دستگاه 
حفار مترو از نزديكی آن و رانش اليه های خاك يا عوارض ناشی از 
خشك كردن زاينده رود باشد. در هر حال آنچه كه برای سی و سه پل 
خطرناك به نظر می رسد، چشم پوشی از علت اصلی اين ترك ها و پر 
كردن آن ها با ماله است. با اين كه سال گذشته چند بار شاهد نشست 
زمين در نزديكی سی و سه پل بوديم ولی برای پيشگيری از وضعيت 
فعلی هيچ سامانه ای جهت پايش لرزش های احتمالی و اندازه گيری 
نشست پل مورد استفاده قرار نگرفته است. نكته نگران كننده ديگر، 
نصب ناشيانه لوله های داربست فلزی جهت مرمت است كه با برخورد 

به بدنه پل آسيب هايی به بدنه آجری پل وارد نموده است. 

مردمککوله پشتی

دکتر محمود دهقانی 
معلوم نيس��ت در كش��وری كه از س��ر تا پای خود در ش��مال و جنوب دريا دارد 
و در عص��ر الكتروني��ك و حمل و نقل هوايی می تواند هر صبح پس از برگش��ت 
ماهی گيران بوش��هری از دريای جنوب و ماهی گيران نوشهری از دريای شمال، با 
هواپيما ماهی را به همه جای كش��ور برس��اند؛ چرا بايد دره ای تفريحی برای توليد 
ماهی در نظر گرفته شود و اگر اجباری برای اين كار هست، چرا در انتهای نقطه ای 
كه دره به دش��ت می رس��د با بركه ای وس��يع اين كار انجام نپذيرفته است تا ماهی 
توليد شود و از سويی دره هم در ميانه كوه شكل و شمايل طبيعی و تاريخی خود 

را از دست ندهد!
 از س��وی ديگر ساختمانی كه به احتمال زياد برای هتل و يا رستوران در سينه كوه 
داالهو در حال س��اختن ب��ود از نظر هنر معماری چنگی ب��ه دل نمی زند و  بدون 
تعارف، ای كاش نساخته بودند. اين هتل كه  نمای ساختمان آن به هيچوجه ربطی 
ب��ه طبيعت بكر داالهو ندارد بيش��تر به ي��ك صومعه همانند اس��ت. به جای آنكه 
گردشگر در آن بياسايد و دلش باز شود مطمئنا با  روانی پريشان به خانه باز خواهد 
گش��ت. اين دره با درختان مركبات و ميوه های آبدار به ويژه انجير بس��يار بامزه آن، 
اگر دولت دس��تی باال زده بود و نقشه و طرح مناس��بی برای آنجا دست و پا كرده 
بود جای دل انگيزی اس��ت كه نه تنها مردم شهر داالهو و تمام كرمانشاه بلكه مردم 
استان های ديگر ايران را به آنجا می كشاند. درست مثل كاری كه كشورهای پيشرفته 

در امور گردشگری در سراسر جهان انجام می دهند.
برای نمونه، كش��ورهای اروپايی اس��پانيا و ايتاليا و همچنين كش��ور استراليا كه در 
صنعت گردشگری و جهانگردی پيشرفت كرده اند و ساالنه از آن راه ميلياردها دالر 
به خزانه كشور خود واريز می كنند، اساس كار گردشگری را بر شالوده زيباشناسی 

قرار داده اند.
آن ه��ا  اول س��رمايه گزاری می كنن��د و پ��س از آن بازده كار خ��ود را در رگ اين 
صنعت برای فرهنگ و آوازه كش��ور به جريان می اندازند. در مرحله نخس��ت مردم 
ش��هرهای خود را با تبليغات و آموزش های درست، برای جذب گردشگر تشويق 
می كنند و شيوه نگهداری و حفاظت از آثار طبيعی و ملی را به شهروند می آموزند. 
با نقش��ه های مناس��ب با طبيعت در س��اختن هتل دقت دارند و در نقاطی كه جای 
تجمع گردشگر است بر بهداشتی بودن، رفتار و منش فرهنگی، اتوبوس های شيك 
و خوش رنگ در مس��ير و ايجاد برنامه ها و س��رگرمی مناسب با منطقه  افزوده اند. 
صاحبان كسب، مغازه دارها و هتل داران با در نظر داشتن درآمد خود از اين صنعت، 
با دقت برای آس��ايش، لذت و داش��تن خاطره خوش گردشگران از شهر و شهرك 

خود تالش می كنند.
در اس��تان كرمانشاه با گنجايش فرهنگی و باس��تانی به اين امور توجه كافی نشده 
اس��ت. هر چند در يكی دو نقطه از شهر، شهرداری كرمانشاه كار بسيار كمی انجام 
داده و در يكی دو ش��هر كوچك تر نيز آبش��ارهای مصنوعی در كوه پايه متصل به 
شهرك درست كرده اند ولی اينها جوابگو نيستند و شهرهای استان نياز مبرم به تنوع 
با زير ساخت اساسی دارند.گسترش ساختمان سازی بدون اسلوب در قصر شيرين 
و س��ر پل ذهاب، زيبايی اين دو ش��هر را در آينده ای نزديك با دردس��رهای جدی 
روبه رو خواهد كرد. هر دو ش��هر به كارهای عمرانی و توجه به امور شهرس��ازی 
نيازمندند. بهترين جای تفريحی قصرش��يرين بوس��تانی دلپذير بر باالی تپه بود كه 
در شب چشم اندازی زيبا و دلنشين دارد و چشمك چراغ های شهر و شهرك های 
پيرامون و حتی كش��ور همس��ايه ما عراق، ديدنی بود.  ولی واقعيت اين اس��ت كه 
ش��هرهای كرمانش��اه اليق توجه بيشتری اس��ت اما  بودجه كافی در اختيار كسانی 
كه دلس��وزند و پرونده ای از كار درست و گذش��ته سالم دارند، قرار ندارد. اين كه 
متخصص در رش��ته شهرس��ازی و گردشگری در ايران بر س��ر جای خود نيست، 

لطمه های جبران ناپذيری را توانسته است به اين صنعت وارد آورد.
كاروان س��رای شاه عباس در بيس��تون در حال مرمت بود ولی به مصالح مرغوب و 
پش��تيبانی از مرمت گر نياز داش��تند. از س��وی ديگر در جاهای ديگر كرمانشاه نيز 
از كارهای ناشايس��ت و مالل آور ش��نيده شد كه متأسفانه س��وداگران و غارتگران 
ميراث خوار از فرصت ها اس��تفاده و به آثار باس��تانی لطم��ات جبران ناپذيری وارد 

آورده اند.
در محوطه بيس��تون و بر بلندای كوه، سر تنديس »هركول« را به يغما برده اند و سر 
كنونی،  بدلی از آن س��ر برباد رفته تاريخی اس��ت. روب��ه روی تنديس از بركه آب 
بسيار زيبايی كه گفته می شود يادگار  روزگار ساسانی است به دقت مواظبت نشده 
است. در برخی جاها، سنگ های ديواره بركه به درون آب فرو افتاده و مرمت نشده 
و به حال خود رها شده است. از خانه های تو در تويی كه به احتمال زياد محل امن 
و آس��ايش كاروان، در روزگار 
ساس��انيان بوده و س��لجوقيان 
آن را توس��عه داده اند و چند 
صد متر دورتر از آن، صفويان 
زيب��ا  بس��يار  كاروان س��رايی 
س��اخته اند، خ��وب نگهداری 

نشده است.
در پش��ت تندي��س هرك��ول، 
گ��ور دخمه كوچك بيس��تون 
قرار دارد. چند كيلومتر دورتر 
نيز گ��ور دخمه ه��ای ديگری 
هس��تند كه با همت دوس��تان 
بازديد از آن ه��ا انجام گرفت. 
در جای جای كرمانش��اه، گور 
دخمه هايی با نام های گوناگون 
و مرب��وط به روزگارانی متفاوت وجود دارند. گور دخمه »ديره« كه ناخود آگاه من 
را به ياد ديره در دبی می اندازد، در بيس��ت و چهار كيلومتری »َس��ر پُل ذهاب« در 

نزديكی روستای گلين است.
گور دخمه »دكان داوود« دخمه ای در س��ينه سنگی كوه، در نزديكی سر پل ذهاب 
از روزگار مادهاس��ت كه در پژوهش های اخير بر سر نقش برجسته آن صحبت از 
روزگار سلوكی نيز كرده اند و عده ای از پژوهشگران نيز آن را به روزگار هخامنشی 
نس��بت می دهند.  قبرس��تانی جديد هم در كنار آن احداث شده و مربوط به پس از 
انقالب اس��ت و برخی از س��ر نا آگاهی به آن گور دخمه روزگار ماد، بند س��بز و 
پارچه می اندازند و بر تخته سنگ های سينه كوه تكه های پارچه سبز آويزان كرده اند. 
متأس��فانه دولت و مسئوالن، تفاوت آن گور دخمه روزگار ماد و قبرستان جديد را 
به ناآگاهان  گوش��زد نكرده اند و خواس��ته يا ناخواسته بر اوهام دامن زده می شود. 
در محوطه بيس��تون، مرمت كاروانسرای يادگار روزگار شاه عباس اول صفوی كه 
تاكنون برپا مانده است اگر با تركيب مصالح مرغوب به پيش رود، اين ساختمان و 
آثار روزگار دودمان های ديگر در آن محوطه با درآمد حاصل از بازديد گردشگران 

و جهانگردان می تواند سرچشمه درآمد خوبی برای شهرستان بيستون شود.
 با پيش��رفت صنعت گردش��گری مخارج تعمير س��اختمان ها و نگه��داری از آثار 
باس��تانی تأمين می ش��ود، چرا كه محوطه بيس��تون با آثار به جا مانده، س��ند بسيار 
مهمی از تاريخ چند دودمان اس��ت كه بر ايران حكم رانده اند. از اين رو بيس��تون 
از جايگاه ويژه ای برخوردار اس��ت. از سنگ تراشی و نگاره كنی و تنديس ها و آثار 
به جا مانده ساس��انيان و آيين زرتش��تی گرفته، تا روزگار ايلخانيان و سلجوقيان و 
فرهنگ تسنن ايرانيان و كاروان س��را و يادگارهای صفوی بنيان گذار فرهنگ تشيع 

در ايران سخن می راند.
با نام های قديمی بازار از جمله بازار كليمی ها و س��كونت مسيحيان چنين پيداست 
كه كرمانش��اه خطه چند فرهنگی مس��المت آميز اديان و اقوام گوناگون بوده و در 
درازن��ای تاريخ با وج��ود كاخ خس��رو در نزديكی قصر ش��يرين، قلعه ها، غارها، 
آتشكده ها، تپه ها، پل ها، معبدها، خانقاه ها، زورخانه ها و جاذبه های طبيعی و گياهی 

بر كاكل فرهنگ ديرپای ايران خوش درخشيده است.
كرمانش��اه جايی اس��ت كه دولت بايد ب��رای نگهداری حفاظت از س��اختمان های 
تاريخی و آثار باستانی آن توجه ويژه ای داشته باشد چرا كه با آخرين رمق چاه های 

نفت، تنها صنعت پر درآمد ايران همين صنعت گردشگری است!  

ساخت هتل
خبر ترک های سی و سه پل ربطی  منظر باستانی آتشگاه را تخریب می کند

به انگیزه های سیاسی ندارد بخش پایانی
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ورزش

باغبانباشی: 
ما جاده صاف کن 
ماهان نیستیم

زاینده رود
بازی با تيم گيتی پسند مسابقه ای پرفشار بود كه ما به علت 
عدم هماهنگی با حساب 8 بر 2 مغلوب شديم. احمد باغبانباشی 
سرمربی تيم فوتسال فيروز صفه با بيان اين مطلب اظهار داشت:  ما 
تنها 5 جلسه تمرين داشتيم و نزديك به هشتاد درصد تيم نسبت 
به سال گذشته تغيير كرده و اين باعث شده بود كه نا هماهنگی در 
اي��ن تيم موج بزند. وی در م��ورد اردوی بی حاصل كويت گفت: 
روزی كه من سكان هدايت تيم فيروز صفه را به عهده گرفتم همه 
هماهنگی ها از جمله ويزا،  هتل و غيره انجام شده بود. برای بنده و 
برخی از بازيكنان ويزا صادر نشد و نتوانستيم به همراه تيم به اردوی 
كويت برويم و اين س��فر باشگاه را در عمل انجام شده قرار داد و 
حاصلی برای هماهنگی تيم در بر نداشت. وی ادامه داد: بازيكنان 
فوتسال و فوتبال يك شبه نمی توانند به هماهنگی برسند. بايد صبور 
باش��يم و در بازی های آينده جبران كنيم. ولی بازی های اين فصل 
نسبت به سال گذشته به عقيده من سخت تر شده است. وی در پايان 
افزود: در ديگر شهرآورد مقابل ماهان تنها به فكر پيروزی هستيم و ما 

جاده صاف كن ماهان نيستيم.

س��رمربی تيم فوتب��ال آ.ث ميالن نام اينزاگی را از فهرس��ت 
بازيكنان حاضر در ليگ قهرمانان اروپا خط زد. 

ب��ه گ��زارش رويت��رز، ماس��يميليانو آلگری س��رمربی ميالن 
ايتالي��ا 25 بازيكن خ��ود را برای حضور در لي��گ قهرمانان 
اروپ��ا به مقامات برگ��زار كننده ليگ قهرمان��ان اروپا معرفی 
ك��رد. در اين فهرس��ت خب��ری از فيليپ��و اينزاگ��ی بازيكن 
كلي��دی و محبوب ميالن نيس��ت و ب��ه ج��ای او از آنتونيو 
 ناس��رينيو بازيكن تازه خريداری شده از پالرمو استفاده شده 

است.
اينزاگ��ی ك��ه برای مي��الن 70 گل ب��ه ثمر رس��انده در ليگ 
قهرمان��ان اروپا موفق به ثبت 46 گل ش��ده و هواداران ميالن 
كنار گذاشتن او را كار درستی ندانسته و از او به عنوان رائول 

گونزالس دوم فوتبال اروپا ياد می كنند.
ابراهيمووي��چ،  چ��ون  بزرگان��ی  مي��الن  در خ��ط حمل��ه 
روبيني��و، پاتو و كاس��انو روي��ت می ش��ود، بازيكنانی كه در 
 آين��ده ای نزدي��ك باي��د خ��ط دفاع��ی بارس��لونا را در هم 

بكوبند.

زاینده رود
عليرضا افضل س��رمربی گيتی پس��ند پس از پيروزی 8 
ب��ر 2 مقابل في��روز صفه در جمع خبرن��گاران گفت: بازی به 
نسبت خوب و مطلوبی بود كه توانستيم با اقتدار از سد فيروز 
صفه بگذريم. وی پيرامون بازی شاپا، وحيد شمسايی و محمد 
كش��اورز توضيح داد: اين سه بازيكن در نتيجه ای كه به دست 
آمد نقش به سزايی را ايفا كردند. شمسايی يك بازيكن حرفه ای 
اس��ت كه در ماهان به اين بازيكن ظلم شد. شمسايی بازيكن 
احساس��اتی اس��ت و اگر كنترل ش��ود می تواند به تيم ما برای 
رسيدن به اهداف ما كمك كند. وی افزود: گيتی پسند و ماهان 
اگر جلوی پای هم سنگ اندازی نكنند جام در اصفهان خواهد 
ماند. افضل در مورد كاپيتانی نظری با وجود شمس��ايی اظهار 
داشت: مصطفی نظری س��ابقه اش در تيم گيتی پسند بيشتر از 
شمسايی بود به همين جهت بازوبند به بازوی بهترين دروازه بان 
آس��يا بسته شد و همچنين مسعود دانشور خودش شماره 9 را 
تقديم آقای گل فوتس��ال جهان كرد. وی در پايان اضافه كرد: 

هدف اصلی ما قهرمانی در ليگ برتر كشور است.

صدرنشینی گیتی پسند در هفته نخست لیگ برتر فوتسال

چه بر سر فیروز صفه اصفهان آمده است؟
خبر

با قراردادی قرضی؛
گاگو به رم پیوست

هافب��ك آرژانتينی تيم فوتبال رئال مادريد اس��پانيا با قراردادی قرضی به تيم 
فوتبال رم ايتاليا پيوست. به گزارش مهر، فرناندو گاگو هافبك آرژانتينی تيم 
فوتبال رئال مادريد با قراردادی قرضی و برای مدت يك فصل به تيم فوتبال 
رم ايتاليا پيوس��ت. لوئيس انريكه سرمربی تيم فوتبال رم كه به دنبال تقويت 
خط هافبك خود است اين بازيكن آرژانتينی را كه جايی در برنامه های خوزه 

مورينيو سرمربی رئال مادريد نداشت به صورت قرضی به خدمت گرفت.
گاگو 25 ساله در سال 2007 از باشگاه بوكاجونيورز آرژانتين به رئال مادريد 
پيوست و در اين مدت نزديك به 100 بازی برای كهكشانی ها انجام داد. گاگو 
س��ومين بازيكنی است كه رمی ها در روز پايانی نقل و انتقاالت تابستانی به 
خدمت گرفتند. آنها پيش از اين ميرالم پيانيچ را از ليون و سيمون كيائر را از 

ولفسبورگ به خدمت گرفته بودند.

آخرین مهلت جانواریو به باشگاه استقالل؛
 پولم را ندهند شکایت می کنم

هافبك برزيلی تيم فوتبال س��پاهان گفت: آخرين بار است كه به مسئوالن 
باش��گاه اس��تقالل برای پرداخت مطالباتم فرصت می دهم وگرنه شكايت 
می كنم. فابيو جانواريو در خصوص دريافت مطالباتش از باش��گاه استقالل 
 ب��ه مهر گفت: برای گرفتن مطالباتم به باش��گاه اس��تقالل رفتم ولی بازهم 

آقای فتح اله زاده موعد جديدی را برای دريافت طلبم تعيين كرد.
وی افزود: بيش از يك سال است كه استقاللی ها برای پرداخت طلبم به من 
وعده می دهند. ديگر كالفه شده ام و اگر تاكنون شكايتی از باشگاه استقالل 
نكرده ام، به دليل احترام و اعتمادی اس��ت كه به مسئوالن اين باشگاه دارم. 
اميدوارم اين مسأله به طور مسالمت آميز حل شود تا مجبور به شكايت از 
باشگاه سابقم نشوم. هافبك برزيلی تيم فوتبال سپاهان تأكيد كرد: اميدوارم 
كه كارم به شكايت نرسد، چون انجام اين كار برايم سخت است ضمن اينكه 
وقت و حوصله اين كار را نيز ندارم. جانواريو در خصوص آخرين وضعيت 
باش��گاه س��پاهان گفت: تيم ما در اين فصل در شرايطی بازی های خود را 
آغاز كرد كه اكثر ستاره هايش را از دست داده بود، اما با اين حال توانستيم 
با بازيكنان خوبی كه در اختيار داريم نتايج قابل قبولی كس��ب كنيم. از نظر 
من تيم سپاهان تاكنون توانسته انتظارات را برآورده كند. وی ادامه داد: بازی 
با نفت بهترين فرصت م��ا در خانه بود تا اينكه خودمان را به صدر جدول 
نزديك كنيم اما متأس��فانه اين فرصت را به راحتی از دس��ت داديم. هافبك 
سابق تيم فوتبال استقالل خاطرنشان كرد: كادر فنی تيم در تالش هستند تا 
در تعطيلی چند روزه رقابت های ليگ برتر، بازيكنان را به هماهنگی و آمادگی 
ايده آلی برسانند تا از هفته ششم رقابت های ليگ برتر پرقدرت تر و آماده تر 

از قبل حاضر شده و بتوانيم خود را به صدر جدول برسانيم.

لوکا بر روی نیمکت سپاهان حاضر بود
پیروزی پر گل سپاهان در روز آشتی 

لوکا با نیمکت
تيم فوتبال س��پاهان در يك ديدار تداركاتی با 9 گل تيم سپاهان نوين را در 
هم كوبيد. اين بازی كه روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد با نتيجه 9 بر 2 
به سود طاليی پوشان اصفهان به پايان رسيد. برای شاگردان لوكا بوناچيچ در 
اين ديدار احمد جمشيديان )4 گل(، محرم نويدكيا )2 گل(، اميد ابراهيمی، 
رضا ناصحی و س��يد مهدی سيدصالحی گلزنی كردند. جالب آن كه از اين 
9 گل فقط يك گل توسط مهاجمان اين تيم به ثمر رسيده است و اين مورد 
ضعف خط حمله تيم را بيش از پيش نمايان می كند. از حواش��ی مهم اين 
بازی، نشس��تن لوكا بوناچيچ بر روی نيمكت سپاهان بود كه نشان می داد 
مشكل تمرين چهارش��نبه وی با باشگاه حل شده است و اين مربی به كار 

خود در سپاهان ادامه خواهد داد.

در هفته دولت صورت گرفت؛
افتتاح سالن ورزشی روستای فراموشجان 

شهرستان چادگان
 س��الن ورزشی روس��تای فراموش��جان شهرس��تان چادگان افتتاح گرديد. 
به گزارش پايگاه خبری ورزش اصفهان، به مناس��بت هفته دولت با حضور 
مس��ئول امور روس��تايی اس��تانداری، فرماندار چادگان، امام جمعه و ديگر 
مسئوالن شهرستان چادگان، سالن ورزشی چند منظوره روستای فراموشجان 
با اعتباری بالغ بر4 ميليارد و500 ميليون ريال افتتاح ش��د. گفتنی اس��ت كه 
اعتبار اين پروژه از محل مصوبات دور اول س��فر رياست جمهوری تأمين 
ش��ده است. همچنين در اين روز مراس��م كلنگ زنی پروژه سالن ورزشی 
چند منظوره روس��تای مشهدكاوه اين شهرستان با حضور مسئوالن شهری 
ب��ا اعتباری بالغ بر يك ميلي��ارد و صدميليون ريال از محل اعتبارات تملك 

دارايی های شهرستان تأمين شده است. 

جام  جهانی  ساحلی-ایتالیا
ایران در ضیافت پنالتی ها شکست خورد

تيم فوتبال ساحلی كشورمان نخستين ديدار خود در رقابت های جام جهانی 
فوتبال ساحلی را با شكست در ضربات پنالتی مقابل ميزبان مسابقات پشت 
س��ر گذاشت. به گزارش مهر، ششمين دوره رقابت های جام جهانی فوتبال 
ساحلی با برگزاری چهار ديدار آغاز شد كه در يكی از اين ديدارها تيم ملی 
فوتبال س��احلی ايران در ضربات پنالتی و با نتيجه 11 بر 10 مغلوب ايتاليا 

ميزبان رقابت ها شد.

در فهرست ارائه شده 
میالن به یوفا
خبری از اینزاگی 
نیست

علیرضا افضل: 
در ماهان به 
شمسایی ظلم شد

 پژمان سلطانی
نخس��تين ش��هرآورد فوتس��ال اصفه��ان در اولين هفته 
س��يزدهمين دوره ليگ برتر كش��ور برگزار ش��د كه تيم 
فوتس��ال گيتی پسند در س��الن پيروزی شهر اصفهان با 
حضور 1500 نفر تماش��اگر با نتيجه س��نگين 8 بر 2 از 
س��د تيم فيروز صفه اصفهان گذشت تا فيروز صفه ای ها 
با آرس��نال همدردی كنند چرا كه شاگردان آرسن ونگر 
نيز هفته گذش��ته با همين نتيجه بازی را به تيم منچستر 
يونايتد واگذار كردند. س��الن پيروزی آنچنان كه انتظار 
می رفت مملو از تماش��اگر نشد به دليل اين كه در بيشتر 
س��الن های شهر اصفهان فينال جام رمضان برگزار شد و 
تماشاگران عالقه مند به فوتس��ال نتوانستند از شهرآورد 
اصفهان ديدن كنند. نيم ساعت قبل از آغاز مسابقه برای 
برخی از تماش��اگران قابل هضم نبود كه وحيد شمسايی 
بازيكن فصل گذشته فوالد ماهان و حميد يوسفی پديده 
س��ال قبل ليگ برتر )بازيكن في��روز صفه( در تيم گيتی 
پس��ند بازی كنند كه اين دو بازيكن در شكس��ت فيروز 
صفه س��هم عمده ای را ايفا كردند و آقای گل فوتس��ال 
جه��ان در اين ديدار يك گل و 5 پاس گل داد و حميد 
يوس��فی نيز دو بار دروازه شاگردان احمد باغبانباشی را 
باز كرد. وحيد شمسايی قبل از آغاز مسابقه با شماره 99 
تمرين و با آغاز مس��ابقه با ش��ماره 9 وارد زمين شد. به 
نوعی زورش به گلزن مصدوم فصل گذشته گيتی پسند 
)مس��عود دانش��ور( چربيد اما بازوبند كاپيتانی همچنان 
به ب��ازوی مصطفی نظری گلر ملی پ��وش گيتی ها بود. 
ب��ا ورود بازيكن��ان دو تيم به زمين، تماش��اگران حاضر 
در س��الن با القاب مختل��ف آنها را تش��ويق كردند كه 
می توان به محمد سيم خاردار )محمد كشاورز(، قدرت 
آق��ای گل )قدرت به��ادری(، وحيد آق��ای گل )وحيد 
شمس��ايی(، افشين دوست داش��تنی )افشين كاظمی( و 
حس��ن با تعصب )حسن لوالكی( اشاره كرد. در جايگاه 
ويژه هم مديران دو باش��گاه، رسول كربكندی، مصطفی 
كارخان��ه و بازيكنان تيم واليبال گيتی پس��ند از نزديك 
اين مس��ابقه را شاهد بودند. هيأت فوتبال استان اصفهان 
برخالف فصل گذشته از حضور افراد متفرقه به جايگاه 
خبرنگاران به شدت جلوگيری كرد و تنها مربی برزيلی 
گيتی پس��ند،  جونيور به همراه علی عبديزدان ملی پوش 
س��ابق اصفهانی در اين مكان نكاتی را به مهدی اسدی 
كمك مربی گيتی پس��ند گوشزد كرده و او اين نكات را 
به گوش عليرضا افضل )سرمربی گيتی پسند( می رساند. 
پيراهن همه بازيكنان قرمزپوش گيتی پسند هال اسپورت 
بود اما گلرهای اين تيم پيراهن هايی از شركت آديداس 

برتن داشتند. بيشتر بازيكنان فيروزصفه با گل از عليرضا 
افضل مربی فصل گذش��ته فيروز صفه استقبال و جهت 
ورود به زمين از او رخصت گرفتند. سوت بازی توسط 
پژمان رضايی زده ش��د. از آغاز ب��ازی ناهماهنگی بين 
بازيكنان فيروزصفه مش��هود بود. )احمد باغبانباشی اين 
ع��دم هماهنگی را اي��ن گونه ارزيابی نم��ود كه تنها 5 
جلسه با اين تيم تمرين داشتم. حتی بنده و چند بازيكن 
ديگر در اردوی كش��ور كويت حضور نداش��تيم چرا كه 
از قبل تمام رواديد انجام شده بود تا تيم به كويت برود 
ولی ب��رای برخی از بازيكنان ويزا صادر نش��د و تيم با 
تركيبی ناقص به كشور كويت رفت.( عليرضا افضل در 
تركيب اصلی از مصطفی نظری، محمد كش��اورز، سجاد 
بندی س��عدی، راديمارو نانسيو معروف به شاپا و حميد 
يوس��فی بهره برد. در مقابل احمد باغبانباش��ی، حسين 
عظيمی،  محم��د نكويی، محمد بيضاي��ی نژاد،  مصطفی 
طيبی و فرهاد فخيم را به زمين فرستاد. عظيمی گلر آبی 
پوش��ان فيروزصفه در اين ديدار ضعيف ظاهر شد و او 
در نيمی از گل های گيتی پسند مقصر اصلی قلمداد شد. 
ب��ازی با گلزنی قدرت بهادری در دقيقه 3 آغاز ش��د كه 
نش��ان از بازی پرگل می داد اما هنوز يك دقيقه از شادی 
ش��اگردان باغبانباش��ی نگذش��ته بود كه محمد كشاورز 
)بازيكن اخراجی اين ديدار( بازی را به تس��اوی كشاند. 
در ادام��ه اين بازيكن ب��ازی را دو بر يك كرد. در دقيقه 
7 وحيد شمسايی از اشتباه حسين عظيمی بهره برد و از 
راه دور گيتی پسند را به گل رساند. زمانی كه بازی 3 بر 
يك برای شاگردان افضل دنبال می شد، بازيكنان باتجربه 
گيتی پس��ند توپ و مي��دان را در اختيار گرفتند و بازی 
را با پاس های كوتاه در زمين اداره كردند تا اين كه يك 
دقيقه به پايان نيمه اول مانده بود كه حميد يوس��فی گل 
چهارم را برای ش��اگردان افضل به ارمغان آورد. اما اين 
بازيكن خوش��حالی چندانی از خود نش��ان نداد )حميد 
يوس��فی در اين باره به خبرنگار ما گفت: به تيم س��ابقم 
گل زدم و م��ن هر چه دارم از تيم فيروزصفه اس��ت كه 
امي��دوارم اين تي��م در بازی های آينده موفق باش��د( اما 
وحيد شمس��ايی چنان خوش��حالی كرد كه نزديك بود 
حميد يوس��فی را مصدوم كند. با ش��روع نيمه دوم تيم 
في��روز صفه برای جبران نتيجه ب��ه حمالت خود افزود 
اما برخالف روند بازی ش��اپای برزيلی تفاضل گل را به 
چهار رس��اند. با اين گل شيرازه تيم جوان و ناهماهنگ 
فيروزصفه از هم پاش��يد و گيتی پس��ند س��ه گل ديگر 
توس��ط ابراهيم مسعودی )دقيقه 27(، شاپا )دقيقه 36( و 
حميد يوسفی )دقيقه 39( به ثمر رساند. قدرت بهادری 
ني��ز در دقيقه 31 تي��م فيروز صفه و خود را دو گله كرد 

و بازی با حس��اب 8 بر 2 به سود قرمزپوشان اصفهانی 
پايان يافت. داور اين ديدار به س��جاد بندی س��عدی و 
وحيد شمس��ايی از تيم گيتی پسند كارت زرد نشان داد 
و محمد كشاورز را در دقيقه 19 از زمين مسابقه اخراج 
كرد. از تيم فيروز صفه نيز تنها حسين سلطانی از پژمان 
رضاي��ی كارت زرد درياف��ت كرد. ديگ��ر تيم اصفهانی 
فوالد ماهان در قلعه عقاب ها با حس��اب 4 بر 3 از س��د 
تيم راه ساری عبور كرد. شهيد منصوری قرچك قهرمان 
فصل گذش��ته نيز با نتيجه 3 ب��ر يك بر تيم علم و ادب 
مشهد غلبه كرد. در داربی شهر تبريز تيم گسترش فوالد 
با حس��اب 4 بر 3 از سد دبيری تبريز گذشت. صبای قم 
نيز با نتيجه 6 ب��ر 2 تيم پيروزی را درهم كوبيد. لبنيات 
ارژن فارس، تيم تازه وارد ميثاق تهران را با حساب 3 بر 
يك مغلوب كرد و در آخرين بازی نيز ش��هرداری ساوه 
با 4 گل مغلوب تيم ملی حفاری اهواز شد. با اين نتايج 
گيتی پسند صدرنشين شد و تيم های صبا، ملی حفاری، 
گسترش فوالد، شهيد منصوری و لبنيات ارژن فارس به 

ترتيب در مكان دوم تا ششم جدول رده بندی قرار دارند 
و تي��م فيروز صفه قعرنش��ين اولين هفت��ه لقب گرفت. 
بايد به اين تيم به صورت كارشناس��انه نگاه كرد، تيمی 
ك��ه فصل پيش بازی های زيباي��ی را در زمين به نمايش 
گذاش��ت و اگر اندكی تجربه نزد بازيكنانش بود ش��ايد 
ب��ه راحتی جام را به قرچكی ها نمی داد اما در اين فصل 
كردی س��رمربی اين تيم ش��د و پس از مدتی اين تيم را 
ترك كرد. ناظم الشريعه اهل شيراز هم صندلی مربيگری 
فيروز صفه را نپذيرفت و اين مس��ائل شايد به علت كم 
توجهی مس��ئوالن فيروزصفه به اي��ن تيم بوده و فكر و 
ذكرش��ان فقط ماهان است كه در ليگ برتر كشور نتيجه 
بگي��رد. مهرداد جابری و محم��د زارع را به فوالد ماهان 
بردند و نتوانستند حميد يوسفی را دراين تيم حفظ كنند 
تا يوس��فی مقابل فيروز صفه شبی به يادماندنی را برای 
خود رقم بزند. راستی چه بر سر فيروز صفه آمده است؟ 
كه حتی بازيكن برزيلی اش )رافائل الكسن( هم در حد 

بازيكنان ليگ برتری نبود.

سرمربی پيشين تيم ملی 
فوتسال گفت: شخصی 
ب��ه نمايندگی از كميته 
را  بازيكنان  فوتس��ال، 
تهدي��د می كند كه اگر 
من  بازگشت  مورد  در 
صحبتی داش��ته باشند، 

خط خواهند خورد. 
در  ش��مس  حس��ين 
اظهار  فارس  با  گفتگو 
داش��ت: گويا ه��ر چه س��كوت می كنم بی فايده اس��ت. 
متأسفانه از طريق كميته فوتسال به بازيكنان ملی می گويند 
 ك��ه اگر ب��ه نفع م��ن مصاحبه كنن��د در انتظ��ار برخورد

 باشند. 
وی تأكيد كرد: اين طور كه شنيده ام شخصی به نمايندگی 
از كميت��ه فوتس��ال بازيكنان را تهدي��د می كند كه اگر در 
 مورد بازگش��ت من به تيم ملی صحبتی داش��ته باش��ند، 

خط خواهند خورد. 
من اين ب��ار از اين موضوع می گذرم اما اگر به كارش��ان 
ادامه دهند، اس��م دس��تور دهنده و اجرا كننده دس��تور را 
افش��ا خواهم كرد. اميدوارم آقايان كاری نكنند كه مجبور 
ش��وم حقايقی را در رابطه با فوتس��ال كشور مطرح كنم. 
ش��مس كه پي��ش از اي��ن قرار ب��ود به عن��وان مديرفنی 
پرسپوليس��ی ها در ليگ برتر 90 حضور داش��ته باشد اما 
از اين كار منصرف ش��د، در مورد هفته اول ليگ تصريح 
ك��رد: تا ح��دودی نتايج همه بازی ها قاب��ل  پيش بينی بود 
جز نتيجه ديدار گيتی پس��ند و فيروزصف��ه كه با توجه به 
تغييراتی كه در فيروزصفه ايجاد ش��ده و اين تيم در ليگ 
فصل گذش��ته جايگاه چهارم را به خ��ود اختصاص داده 
 اس��ت، شكست 8 بر 2 در يك دربی مقداری عجيب بود. 
اي��ن مرب��ی ادام��ه داد: نتيج��ه اي��ن ب��ازی می گويد كه 
گيتی پس��ندی ها اردوی خيل��ی مؤث��ری را در اوكراي��ن 
پش��ت س��ر گذاش��ته اند و تمرين��ات و بازی هايی كه در 
 اين كش��ور داش��تند، باعث ش��ده كه ش��ناخت خوبی از 

بازيكنانشان به دست آورند.

زاینده رود
تيم ملی هندبال س��احلی كش��ورمان هم اكنون جهت 
آمادگی هر چه بيشتر در مسابقات مقدماتی جام جهانی برزيل 
در اردوی بندرعباس به سر می برد كه از تيم هندبال ذوب آهن 
6 بازيكن به نام های مهدی قشقايی راد، رسول دهقان، عباس 
اسدزاده،  مسعود محس��نی،  مهدی رزاق پور و پرويز احسانی 
 حضور دارند. مهدی قشقايی راد كه يكی از بازيكنان باتجربه 
ذوب آهن محس��وب می ش��ود درباره اي��ن اردو به خبرنگار 
ما گفت: خوش��بختانه زير نظر كادر فنی تمرينات منظمی در 
بندرعباس انجام می دهيم و بچه ها قبراق و سرحال نشان داده اند 
و برای راه يافتن به مس��ابقات جام جهانی انگيزه مضاعفی در 

تمرينات دارند. 
وی كه از 14 س��الگی به رشته هندبال روی آورده و 14 سال 
عضو تيم هندبال سپاهان بوده )يك س��ال برای دانشگاه آزاد 
بازی كرده و هم اكنون 4 سال در خدمت تيم ذوب آهن است(، 
پيرامون تيم هندبال ذوب آهن توضيح داد: كادر فنی تيم هندبال 
ذوب آهن به طور كامل تغيير كرده و كيوان صادقی جای خود 
را به گلر فصل قبل تيم شهداد مرتجی داده و حميد زمانی به 
عنوان سرپرست در اين تيم انجام وظيفه می كند. وی ادامه داد: 
تيم ذوب آهن در چند سال اخير جزو دو تيم اول جدول بوده 
و اميدواريم امس��ال نيز حضوری قدرتمند در ليگ برتر ايران 
داشته باشيم. قشقايی راد به آ مادگی خود اشاره كرد و افزود: در 
آمادگی كامل به سر می برم و به شرايط ايده آلی رسيده ام و بايد 
بگويم هندبال ساحلی با هندبال سالنی تفاوت های فراوانی دارد 
چ��را كه زمان كمتر،  زمين كوچكتر و تيم ها از نفرات كمتری 
نسبت به سالنی بهره می برند. وی بازی های آسيايی را دشوار 
دانست و تصريح كرد: برای حضور پرقدرت در آسيا بايد دو 
سه بازيكن از كشورهای اروپای شرقی )كرواسی و صربستان( 
به تيم تزريق ش��ود تا در كنار جوانان باانگيزه ذوب آهن، تيم 
حضوری پرقدرت در آسيا داشته باشد. وی در پايان اضافه كرد: 
با تصويب هيأت مديره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اين 
تيم منحل نمی شود و از شنبه هفته گذشته تمرينات ذوب آهن 

آغاز شده است.

زاینده رود
تمرينات تيم بس��كتبال فوالد ماهان اصفهان به طور رس��می از امروز زير نظر محسن صادق زاده 
آغاز می ش��ود. امير عطابخش سرپرست تيم بس��كتبال فوالد ماهان با بيان اين مطلب گفت: دو باشگاه 
فوالد ماهان و گيتی پس��ند نمونه كامل سرمايه گذاری باشگاه های خصوصی در ورزش هستند كه البته 
س��ال گذشته اولين سال حضور گيتی پس��ند در جمع باشگاه های خصوصی بود و بنده به عنوان مدير 
اجرايی فوتبال اين باش��گاه در فص��ل قبل انجام وظيفه نمودم و با حمايت های مديريت اين باش��گاه 
در نهايت تيم فوتبال گيتی پس��ند به تيم دس��ته دوم كش��ور صعود نمود اما به جهت اتمام قرادادم با 
توافق علی طاهری به فوالدماهان پيوستم تا بتوانم با بهره گيری از تمامی تجربياتم كمك اندكی به تيم 

بسكتبال فوالد ماهان كنم. 
وی در مورد س��وپرليگ بس��كتبال كش��ور توضيح داد: س��وپرليگ بس��كتبال كش��ور از روز بيس��ت 
و هش��تم مهرم��اه اس��تارت خواه��د خورد ك��ه تيم های ف��والد ماه��ان، ذوب آهن اصفه��ان، مهرام 
ته��ران، دانش��گاه آزاد تهران، توزين الكتريك كاش��ان،  بانك س��امان تهران، پتروش��يمی بن��در امام،  
صناي��ع پتروش��يمی ماهش��هر، صناي��ع ش��اهرود،  راه و ترابری قم، BA ش��يراز، ش��هرداری گرگان،  
همياری ش��هرداری زنج��ان، ملی حفاری اهواز و كاس��پين قزوين تاكنون اع��الم آمادگی كرده اند كه 
12 تي��م از بي��ن آنها انتخاب می ش��وند. عطابخش به هدف تيم بس��كتبال فوالد ماهان اش��اره كرد و 
 افزود: هدف تيم در س��ال اول كس��ب تجربه در عين حال اثبات قدرت بس��كتبال اصفهان در كش��ور 

است. 
بازيكنانی به نام های اصغر كاردوس��ت )پس��ت 5( از تيم راه و ترابری و جواد داوری )پس��ت 1( را از 
مهرام تهران به خدمت گرفتيم كه سهميه های گروه الف محسوب می شوند و ما می توانيم يك سهميه 
 ديگر از اين گروه به تيم اضافه كنيم كه در حال مذاكره هستيم. دو سهميه هم از گروه »ب« داريم كه 
مجي��د قاس��م زاده )پس��ت 2( را از راه و تراب��ری ب��ه خدم��ت گرفتيم و ب��رای دومين س��هميه نيز 
ب��ا ي��ك بازيكن ديگ��ر در ح��ال مذاكره هس��تيم. همچني��ن وارطان بيدروس��يان بازيك��ن اصفهانی 
تي��م دانش��گاه آزاد ته��ران را به خدم��ت گرفته ايم ك��ه اين بازيكنان در راس��تای سياس��ت گذاری 
باش��گاه جه��ت بوم��ی گراي��ی بوده ت��ا بازيكن��ان مط��رح اصفهانی ك��ه بي��رون از اس��تان فعاليت 
می كنن��د را ب��ه اصفه��ان برگرداني��م. وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر با چن��د بازيك��ن خارجی در 
 ح��ال مذاكره هس��تيم تا با نظر محس��ن ص��ادق زاده بهترين آنها را در پس��ت مورد ني��از تيم تزريق
 كني��م. سرپرس��ت تي��م بس��كتبال ف��والد ماه��ان آم��دن محمدرض��ا س��اكت را در رأس مديريت 
باش��گاه ف��والد ماهان ب��ه فال نيك گرف��ت و افزود: با آمدن س��اكت و حمايت های ك��م نظير فيروز 
ريخته گ��ران، بدون ش��ك اين باش��گاه به عنوان اولين باش��گاه به معنای واقعی حرف��ه ای در ايران به 
آس��يا معرفی خواهد ش��د. وی در پاي��ان اضافه كرد: در س��ال اول، حضور در جمع چه��ار تيم برتر 
كش��ور هدف اصلی محس��وب می ش��ود ك��ه با توجه به سياس��ت های باش��گاه در س��ال های آينده 
 كس��ب عنوان قهرمانی و حضور مقتدرانه در مس��ابقات باش��گاهی غرب آس��يا را در دستور كار قرار 

داده ايم.

تهدید بازیکنان تیم ملی
 به خاطر حمایت از شمس!

مهدی قشقایی راد:

 با تصویب هیأت مدیره، 
تیم هندبال منحل نمی شود

سرپرست تیم فوالد ماهان: 

 هدف ما اثبات قدرت بسکتبال اصفهان 
در ایران است
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صفحه آخر
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کسی که خود رای است، 
رای ندارد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد3


	602 1-8
	602 9-16

