
همراه اول که قاعدتًا باید به عنوان یک شرکت مخابراتی همواره در صدد 
ارتقای سطح خدمات خود باشد، جایگاه خود را تا حد یک برگزار کننده 
مسابقات التاری تقلیل داده و با راه اندازی یک شوی موهن، از مشترکان 

خود پول های کالن می گیرد!
یک اندازی  راه  با  اول،  همراه  شرکت  تازگی  به  عصرایران،   گزارش   به 
را صحیح  گزینه  خواهد  می  آنها  از  خود  مشترکان  مسابقه«  بین  »مثاًل 

 

اس ام اس کنند و به ازای هر بار اس ام اس کردن پاسخ، مبلغ 364 تومان 
حساب مشترک را بدهکار می کند. تا اینجای کار، گویا مشکلی وجود ندارد 

و البته فارغ از این که آیا اساسًا یک شرکت مخابراتی ...
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به  معروف  نگاره  سنگ  در 
در  هخامنشی  شاهنشاه  بارعام 
تخت جمشید که به »نگاره خزانه« 
معروف است، شاهنشاه هخامنشی 
در حال پذیرفتن نمایندگان همه 
سرزمین های ایران هخامنشی به 

حضور خویش است، در حالی که به نشانه صلح و دوستی، گلی درشت 
را در دست دارد. این نگاره که اکنون در ساختمان خزانه قرار دارد، نخست 

در مرکز نگاره بزرگ پلکان شرقی ...

و  شیمیایی  کاالهای  تولید   
استان  نخستین  در  صنعتی 
بازارهای  به  کشور،  صنعتی 
قابل  رونق  نیز  صادراتی 
توجهی بخشیده تا جایی که 
و فروش صنایع  تولید  رکود 

دستی اصفهان در بازارهای خارجی در حاشیه رفته و به دست 
فراموشی سپرده شده است...

و قامت  و  قد  خوش   جوانان 
باشگاه  والیبال  تیم  پوش  ملی 
پسند  گیتی  ورزشی  فرهنگی 
اصفهان گام بلندی را در هفته اول 
مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه 
های کشور، جام »خلیج فارس« 

برداشتند. شاگردان مصطفی کارخانه در غیاب دو بازیکن خارجی تیم 
برابر شاگردان عباسعلی میرحسینی ...

در بازارهای صادراتی:
صنایع دستی اصفهان
از صنعت عقب ماند

ُگل نگاره هاي تخت جمشيد، رازگشايي شد
 گلنار پارسی دردستان
شاهنشاه هخامنشی

میراث فرهنگي   صفحه 10

اصفهان، میزبان مسابقات آسیایی و 
انتخابی والیبال جهان 

اقتصاد   صفحه 3 

ورزش    صفحه11

مرکز استان اصفهان، شیراز است یا اصفهان؟!

صفحه 10
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بعد از نشست مديران استاني: 

مشكالت ذوب آهن
امروز حل مي شود

در مراسم بزرگداشت استاد پرورش مطرح شد:

پرورش، حضور اثر بخشی
در مكتب سیاسی اصفهان داشت

    صفحه 3 

باز هم شهرداری نوسازی می کند!

كاشي هاي گنبد آرامگاه واله اصفهاني
به بهانه مرمت برچیده شد
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دستي  صنایع  معاونت  بازرگاني  مدیرکل 
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث   سازمان 
بازارچه   60 اندازي  راه  از  کشور  گردشگري 
پنجم  برنامه  در  دستي  صنایع  مستقیم  عرضه 

توسعه در تمامي استان هاي کشور خبر داد.
داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  باالن  احمد 
ایجاد زمینه مناسب براي افزایش کمي و کیفي 
ارزش  و  پذیري  رقابت  افزایش  تولیدات، 

از  بیکاري  معضل  رفع  و  محصوالت  افزوده 
اهداف راه اندازي بازارچه هاي صنایع دستي 

است.
وي افزود: براي راه اندازي این بازارچه ها در 
سال جاري هفت میلیارد و 600 میلیون تومان 

اعتبار اختصاص یافته است.
در  در سال جاري  اعتبار  این  کرد:  تاکید  باالن 
قالب اعتبارات ادارات کل صنایع دستي، میراث 

توزیع  استان کشور  فرهنگي و گردشگري 19 
شده و درسال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه تا 

هشت میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.
دستي  صنایع  معاونت  بازرگاني  مدیرکل 
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث   سازمان 
با  ها  بازارچه  این  کرد:  تصریح  گردشگري 
خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه  مشارکت 

ایجاد مي شود.

اندازي  راه  دستورالعمل  کرد:  تصریح  باالن 
صنایع  کل  ادارات  به  بازارها  این  تشکیل  و 
دستي، میراث فرهنگي و گردشگري استان ها 

ابالغ شده است.
این مسئول افزود: بهره گیري از حمایت معنوي 
هاي  سازمان  حمایت  و  دولتي  هاي  سازمان 
براي  انجام  در دست  هاي  برنامه  از  غیردولتي 

تسریع در راه اندازي این بازارچه ها است.
مدیرکل بازرگاني معاونت صنایع دستي سازمان 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري به 
منظور شرکت در کارگاه تخصصي بسته بندي 

صنایع دستي به شهرکرد سفر کرده است. 

حضور  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  انتخابات  در  اصالح طلبان 
این  در  آنها  و  است  طبیعی  امری  اسالمی 

انتخابات شرکت می کنند.
در  عادل  حداد  غالمعلی  فارس،  گزارش  به 
علی اکبر  استاد  نکوداشت  همایش  حاشیه 
اظهار  اصفهان  در  فارس  با  گفتگو  در  پرورش 
داشت: طبیعی است که جریان اصالح طلبان نیز 

بخواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند.
وی در ادامه با اشاره به سفر رهبر معظم انقالب 
این  استقبال کم نظیر مردم  استان کرمانشاه و  به 
رابطه  این  قدردان  باید  افزود:  ایشان  از  استان 

محبت آمیز بین مردم و نظام باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: ارتباط صمیمی بین مردم، انقالب 
اندازه ای  به  مردم  این  و  دارد  وجود  رهبری  و 
می بینند  وقتی  که  هستند  محبت  با  و  هوشمند 

فشارهای خصمانه و تبلیغات پوچ دشمن علیه 
و  با هوشمندی  بیشتر شده  زمان  این  در  ایران 
در  و  کرده  بیشتر  را  محبت خود  موقع شناسی، 
با  و  می دهند  پاسخ  جوسازی ها  این  به  عمل 

حضور خود دشمن را ناکام می کنند.
در  اصالح طلبان  حضور  خصوص  در  وی 
می دانیم  طبیعی  کرد:  اضافه  مجلس،  انتخابات 
شرکت  انتخابات  در  بخواهند  اصالح طلبان  که 

کنند.
مدت ها  از  که  این  به  اشاره  با  حدادعادل 
شرکت  انتخابات  این  در  آنها  که  گفته ام  پیش 
باید مراقب جبهه  ما  بیان داشت:  خواهند کرد، 
ایجاد  آنها  بین  تفرقه ای  که  باشیم  اصول گرایان 

نشود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر مهم ترین مسأله 
برای جبهه متحد اصولگرایی حفظ وحدت است 

که ان شاءا... تا زمان انتخابات حفظ می شود. 

سراسری

حدادعادل:

حضور اصالح طلبان  در 
انتخابات مجلس طبیعی است

خبر

دومینوی تزلزل نظام هاي 
سیاسی در غرب

های  نظام  تزلزل  به  مطلبی  در  آلمانی  رسانه  یک 
سیاسی غربی به واسطه گسترش اعتراضات مردمی 
در این کشورها اشاره کرده و وضعیت دموکراسی 
اسفناک  و  بار  نکبت  شرایطی  چنین  در  را  غربی 

توصیف کرد.
به گزارش مهر، ان تی وی آلمان در تحلیلی نوشت: 
نه تنها در کشورهای عربی مردم قد علم کرده اند 
و اعتراضات گسترده ای را به راه انداخته اند، در 
و  کنند سرنوشت  می  نیز شهروندان تالش  غرب 

آینده خود را بیشتر و بیشتر در دست گیرند.
تسخیر  جنبش  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  نویسنده 
بر  غرب  در  گسترده  اعتراضات  و  استریت  وال 
به  شدن  تبدیل  حال  در  داری  سرمایه  نظام  ضد 
از جهانی  سیاسی  های  جنبش   قدرتمندترین 

سال های 1960 است. 
حدود پنجاه سال پیش نیز اعتراضات گسترده علیه 
گره  اجتماعی  با مشکالت  در غرب  ویتنام  جنگ 
خورد و جنبش های وسیعی را در فرانسه، آمریکا، 

آلمان و دیگر کشورها به راه انداخت.
اعتراض کنندگان امروز چه در اروپا و آمریکا یا در 
کشورهای عربی نه تنها به سلطه بازارهای مالیاتی 
اعتراض  کشورهایشان  بر  داری  سرمایه  نظام  و 
دارند بلکه خواستار دیدگاه های اقتصادی بهتر و 

دموکراسی بیشتر هستند.
در  کرد:  تصریح  همچنین  آلمانی  رسانه  این 
 بسیاری از کشورهای عربی این اعتراضات مردمی
موفقیت آمیز بوده و به سقوط دیکتاتورهای حاکم 
نیز  آمریکا  و  اروپا  در  منجر شد.  این کشورها  بر 
خطر تغییر سیستم های حکومتی وجود دارد اگر 
باألخره  آینده  های  هفته  در  ها  حکومت  رؤسای 
و  نکرده  ایجاد  خود  های  سیستم  در  تغییری 

بازارهای مالی را مهار نکنند.
مهار  به  موفق  غربی  های  حکومت  روسای  اگر 
بازارهای مالی نشوند نوبت به شعله ور شدن خشم 
رسید.  خواهد  غربی  کشورهای  همه  در  ها  ملت 
شهروندان در کشورهای غربی از مناسبات سیاسی 

و اقتصادی در کشورهایشان خسته شده اند.
دموکراسی  ساختار  نوشت:  ادامه  در  نویسنده 
 غربی وضعیت نکبت بار و افتضاحی پیدا کرده و
پایه های حکومت ها لرزان شده است. حکومت ها 
و پارلمان های غربی به واسطه مشاوره های غلطی 
که از البی های وابسته می گرفتند بسیار شکننده 
به  اند. چنین سیستم های ضعیفی  متزلزل شده  و 

شدت منطق و اعتبار خود را از دست داده اند. 
مردم اعتماد خود را به سازمان ها و مؤسسات به 

اصطالح دموکراتیک غربی از دست داده اند.
به  منجر  سیاست،  از  مردم  ناامیدی  و  دلسردی 
بی عالقگی  و  ها  انتخابات  در  آنها  پایین  شرکت 
 آنها به دنیای سیاست شده است. اعتبار سیستم های
حکومتی و پارلمانی در غرب و اعتماد مردم به این 

سیستم ها بسیار کاهش پیدا کرده است.
این مطلب  از  آلمان در بخش دیگری  ان تی وی 
اعتراضات مردمی در  فرم های جدید  نوشت: در 
کشورهای غربی خطرات بزرگی برای سیستم های 
سیاسی ما به وجود آمده است و شاید این همچنین 

شانسی برای بهبود اوضاع دموکراسی ما باشد.
در سراسر کشورهای غربی جنبش های ریشه ای و 
عمیقی شکل گرفته است و شهروندان به صورت 
دستیابی  برای  را  تشکل هایی  دقیق  و  خودجوش 
به خواسته های خود می سازند. آنها روز به روز 
بیشتر سرنوشت خود را در دست می گیرند. فرم 
زدن  جوانه  حال  در  غرب  در  دموکراسی  جدید 

است.
امنی سیاسی  نا  ادامه خاطرنشان کرد:  نویسنده در 
تغییر  برای  فشار  کند.  می  پیدا  افزایش  غرب  در 
چه  در  ما  دموکراسی  سیستم  که  این  باالست. 

مسیری حرکت خواهد کرد مشخص نیست.
به  گذشته  قرن  های شصت  سال  در  ها  آرامی  نا 
جنبش های اعتراضی در سال های 68 منجر شد و 
از این جنبش ها انقالب هایی شکل گرفت که به 

برقراری دموکراسی قوی تری ختم شد. 
به  نارضایتی های سیاسی  وایمار هم  در جمهوری 
انحصار طلبی و تشکیل سیستم استبدادی منجر شد. 
در روزهای آینده این خطر وجود دارد که سنگ های 

دومینوی به راه افتاده بیشتری در غرب سقوط کند.
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای با بدهی باال در 
معرض خطر سوختن در آتش خشم مردمی قرار 

دارد و بعد از آن هم نوبت به آلمان می رسد.
سوزد می  مردمی  خشم  در  روزها  این  که  رم    
می تواند به دگرگونی عظیمی در دموکراسی غربی 
منجر شود. من هیچ شکی ندارم که سازمان ها و 
اروپا  در سراسر  یا  و  آلمان  در  مؤسسات سیاسی 
نخواهند توانست با موفقیت بر شرایط حساس و 

پیچیده ای که به وجود آمده است غلبه کنند. 

نصف النهار

ابتكار جدید پرتاب كننده كفش به بوش
خبرن��گار عراق��ي پرتاب کنن��ده کفش به جرج ب��وش از جمع آوري 
میلی��ون ها امض��ا از نق��اط مختلف عراق ب��راي محاکم��ه و معرفي 
 ج��رج بوش رئیس جمهور س��ابق آمریکا به عن��وان جنایتکار جنگي 

خبر داد.
»منتظ��ر الزیدي« خبرن��گار عراقي که در جری��ان کنفرانس مطبوعاتي 
نخست وزیر عراق و رئیس جمهور آمریکا در بغداد، کفش هاي خود 
را به سمت »جرج بوش« رئیس جمهور وقت آمریکا پرتاب کرده بود 

در گفتگ��و ب��ا فارس، از جمع آوري میلیون ها امضا براي محاکم��ه بوش به عنوان جنایتکار جنگي در 
دادگاه بین المللي الهه خبر داد.

وي اظهار داشت: مؤسسه قربانیان اشغالگران آمریکایي، هم اکنون مشغول جمع آوري میلیون ها امضا 
از مردم عراق در نقاط مختلف کش��ور، براي محاکمه و معرفي جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا 

به عنوان جنایتکار جنگي  است.

تمام لیبی به دست انقالبیون افتاد
ب��ا تصرف آخرین پایگاه مقاومت م��زدوران دیکتاتور لیبی، انقالبیون این 
 کش��ور نام خود را پس از م��ردم تونس و مصر به عنوان س��ومین پیروز

انقالب های عربی به ثبت رساندند.
به گزارش شبکه الجزیره، پرونده انقالب مردم لیبی بر ضد معمر قذافی 
با گذشت هفت ماه از آغاز آن سرانجام پنج شنبه هفته گذشته بسته شد. 
انقالبیون لیبی که طی روزهای گذشته بر حمالت خود به زادگاه قذافی 
شدت بخشیده بودند با شکست آخرین بازماندگان هواداران قذافی در 

زادگاه وی بر تمام این کشور مسلط شدند.  در همین حال با تسلط انقالبیون بر آخرین موضع مقاومت 
طرف��داران قذاف��ی و در حالی که هنوز هیچ مقام رس��می این خبر را تأیید نکرده رس��انه های جهان با 
انتش��ار اخبار این واقعه از پایان جنگ داخلی در لیبی و پیروزی انقالب این کش��ور خبر دادند. به این 
ترتیب لیبی پس از تونس و مصر س��ومین کش��وری است که در نتیجه قیام های مردمی منطقه به رژیم 

دیکتاتوری دیرپای خود پایان می دهد. 

اظهارات تند وزیرخارجه انگلیس بر ضد ایران
 

وزیر امور خارجه انگلیس در تداوم سیاست هاي ضد ایراني کشورش گفت 
که حل وفصل برنامه هسته اي ایران به موضوعي ضروري تر در سال آینده 

تبدیل خواهد شد.
خبرگزاري رویترز گزارش داد: ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس گفت 
که ادعاهاي آمریکا در خصوص توطئه نسبت داده شده به ایران در ترور سفیر 
عربس��تان در واشنگتن موضوعي جدا از برنامه هس��ته اي ایران است.  وي 
افزود که انگلیس درصدد »تش��دید فشار« بر جمهوري اسالمي در صورتي 

است که سیاست هسته اي اش را تغییر ندهد.  هیگ در مصاحبه اي با رویترز که بالفاصله پس از ورودش به 
 موریتاني به عنوان بخشي از سفرش به شمال و غرب آفریقا انجام شد، افزود: فکر مي کنم این مسأله در سال آینده

ضروري تر خواهد شد و علت آن فعالیت هسته اي ایران در نزدیکي قم است.  وزیر امور خارجه انگلیس ادامه 
داد: ما نباید با وقایع مربوط به بهار عربي از این موضوع منحرف شویم. وي ضمن تهدید خواندن برنامه هسته اي 

ایران افزود که نباید تهدید فوري این برنامه نادیده گرفته شود. 

جهان نما 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفت: بی تفاوتی در مقابل مطالبه رهبری 
والیت مداری را خدشه دار می کند بنابراین به صورت جدی به دنبال تحقق 

کرسی های آزاد اندیشی هستیم.
به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین کنگره 
 کانون دانشگاهیان ایران اسالمی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان
 این که اسالمی شدن دانشگاه ها، بومی سازی علوم انسانی و نهادینه کردن آرمان های
انقالب در دانشگاه ها از اهداف مشترک کانون دانشگاهیان ایران اسالمی و 
وزارت علوم است گفت: تشکل شما می تواند در اجرا یا عدم اجرای این موارد 

نقش زیادی داشته باشد.
وی افزود: اگر پنج نفر در یک دانشگاه با یکدیگر انسجام داشته باشند و حرکت 
آنها خالصانه باشد به طور حتم می توانند یک دانشگاه را متحول کنند. معتقدم 

دانشگاهیان می توانند در مقابل انحراف از آرمان های انقالب بایستند.
دانشجو با بیان این که سیاست این وزارتخانه جذب 15 هزار عضو هیأت علمی 
است ادامه داد: جذب این تعداد هیأت علمی بی شک با مقاومت روبه رو خواهد 
شد، بنابراین نقش استادان دانشگاه بسیار مهم است. ما باید استادان را جذب 
کنیم که در عین دانشمند بودن، متعهد و دغدغه دین را داشته باشند و از دریچه 

دین به همه مسائل نگاه کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که اگر 15 هزار عضو هیأت علمی با 
شاخص های فوق جذب شوند دانشگاه ها متحول خواهند شد گفت: باید در 

برابر مقاومت های برای حضور استادان انقالبی ایستادگی کنیم. 
وی همچنین تأکید کرد: جذب نیروی متمرکز دانشجویان دکترا یک تحول است 

اما شاهدیم مقاومت هایی صورت می گیرد.
 دانشجو در ادامه با اشاره به موضوع تحول در علوم انسانی خاطرنشان کرد:
عده ای قلیل همواره عنوان می کنند موضوع تحول در علوم انسانی سیاسی است 
در حالی که ما معتقدیم سیاست ما عین دیانت ما است. معتقدم رکن اساسی 

اسالمی کردن دانشگاه ها تحول در علوم انسانی است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که دانشگاه در ظاهر اسالمی نمی شود 
افزود: باید میان محتوا و ظاهر اسالمی تناسب برقرار شود البته محتوا یک اصل 

مهم است چرا که علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است.
وی با بیان این که همواره با افتخار می گویم والیت مدارم و دغدغه دین دارم 
گفت: از روز اول و هنگام رأی اعتماد هم اعالم کردم که برنامه های خود را 

اجرا خواهم کرد.
دانشجو افزود: عده ای قلیلی در جامعه دانشگاهی کشورمان فکر می کنند غرب  
راه رسیدن ما به قله ها را میسر می کند در حالی که این دید به طور کامل اشتباه 

است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفت: بی تفاوتی در مقابل مطالبه رهبری 
والیت مداری را خدشه دار می کند، بنابراین به صورت جدی به دنبال تحقق 

کرسی های آزاد اندیشی هستیم. 

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: 
9 طرح هادی روستایی در این استان به تصویب 

رسید.
به گزارش فارس، سام انصاری در چهارمین نشست 
کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده 
راستای  در  داشت:  اظهار  استان  این  در  روستایی 
بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 
تصویب طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده 
روستایی مطابق با شیوه نامه ابالغی در این استان 

مورد بررسی قرار گرفت.
طرح  از  برخوردار  روستاهای  به  اشاره  با  وی 
هادی در این استان، گفت: طرح هادی روستاهای 
مرغملک از توابع بخش الران، روستای قراقوش از 
توابع بخش سامان و روستای شمس آباد از توابع 

بخش مرکزی شهرکرد به تصویب رسید.
انصاری خاطرنشان کرد: روستاهای مرادان، دومکان 
و صالحات از توابع بخش خانمیرزا و روستاهای 

گرداب، منارجان از توابع بخش فالرد و روستای 
شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  اله  گرگ  دهنو 
است  روستایی  هادی  طرح های  دیگر  از  لردگان 
که در این نشست به تصویب رسید. مدیرکل بنیاد 
تصویب  با  افزود:  بختیاری  و  چهارمحال  مسکن 
با  تعداد طرح هادی دو هزار و 556 خانوار  این 
برخورداری از جمعیتی افزون بر 11 هزار و 179 

نفر از خدمات این طرح ها بهره مند شدند.
وی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده در راستای 
تهیه این تعداد طرح، گفت: به  منظور مطالعه و تهیه 
این طرح ها افزون بر 982 میلیون ریال هزینه شده 
است. انصاری اظهار داشت: اجرای مناسب طرح های 
هادی، بستر توسعه همه جانبه روستاها را به منظور 
تسهیل در ارائه خدمات دیگر دستگاه های اجرایی و 

مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم می آورد.
وی با بیان این که طرح هادی روستایي از جمله 
سازی  فراهم  راستای  در  که  است  پروژه هایی 

زمینه توسعه و عمران نقاط روستای تهیه و اجرا 
می شود، گفت: اجرای طرح هادی روستایی سبب 
امیدواری  افزایش  نسبی زندگی مردم و  پیشرفت 
این  از  برخوردار  روستاهای  در  سکونت  به  آنها 
طرح شده است. مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال 
و بختیاری اجرای طرح هادی روستایی را از لحاظ 
خدمات رسانی موفق ارزیابی کرد و گفت: اجرای 
این طرح ها به لحاظ رعایت مسایل زیست محیطی 
و مشارکت دادن مردم به ویژه در فرایند تهیه طرح، 

نیازمند برنامه ریزی بیشتر است.
راستای  در  داد:  ادامه  اردل  شهرستان  فرماندار 
توسعه پایدار صید و صیادی و آبزی پروری در این 
شهرستان باید با تبلیغات و اطالع رسانی مناسب در 
راستای اشتغال زایی مولد، ارزآوری، جلوگیری از 
مهاجرت، توجه به مناطق محروم، افزایش تولید و 
ارتقای متوسط سرانه مصرف آبزیان به عنوان غذای 

سالمتی در سفره غذایی مردم اقدام کنیم. 

وزير علوم:

 بی تفاوتی در مقابل مطالبه رهبری، والیت مداری را خدشه دار می كند

مديرکل بازرگاني معاونت صنايع دستي سازمان ميراث  فرهنگي خبرداد:

راه اندازی 60 بازارچه صنایع دستي در كشور 

معاون استاندار:

بازگشت سرمایه گردشگري 
چهارمحال و بختیاری باید افزون بر 25درصد باشد

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري چهارمحال و بختیاري گفت: سرمایه گذاري در بخش گردشگري این 
استان باید حداقل 25 درصد بازگشت سرمایه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، محمود عیدي در کارگروه گردشگري چهارمحال و بختیاري افزود: وقتي سرمایه گذار براي توسعه 
و آباداني در یک منطقه هزینه مي کند توقع برگشت سرمایه اش را باید داشته باشد. وي اظهار داشت:سرمایه گذاري 
منجر به کاهش نرخ بیکاري و آباداني شهرها و روستاهایي که پتانسیل گردشگري دارند، مي شود و این امر رونق 
اقتصادي استان را باال مي برد. عیدي با اشاره به حفظ بافت سنتي روستاي سرآقاسید به عنوان یکي از روستاهاي 
هدف گردشگري استان،گفت: این روستا با حفظ بافت با ارزش روستایي و فرهنگ بومي بهسازي مي شود. وي 

بیان داشت: اعتبار اولیه طرح بهسازي روستاي سرآقاسید تخصیص یافته و به زودي عملیاتي مي شود. 

 70 درصد جمعیت چهار محال و بختیاری
برای دریافت سهام عدالت پذیرفته شدند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری از پذیرفته شدن 70 درصد جمعیت این 
استان برای دریافت سهام عدالت خبر داد. 

به گزارش مهر، علی شهریارپور تعداد مشموالن معرفی شده چهارمحال و بختیاری برای دریافت سهام عدالت را 
720 هزار و 498 نفر برشمرد و اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 635 هزار و 607 نفر برای دریافت سهام عدالت 
پذیرفته شده اند. وی تأکید کرد: ایثارگران، افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی، روستائیان و 
عشایر، شاغالن و بازنشستگان دستگاه های اجرایی، بیماران خاص، خدام مساجد و حسینیه ها، روزنامه نگاران، 
زنان سرپرست خانوار، کارکنان ستادهای نماز جمعه و طالب حوزه های علمیه، جزء پذیرفته شدگان دریافت سهام 
عدالت هستند.  شهریارپور افزود: رزمندگان، افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی تاکنون سود 
سهام عدالت خود را دو مرحله و با مبالغ 400 و 800 هزار ریال دریافت کرده اند. مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روستائیان و عشایر نیز در یک مرحله به ازای هر نفر 800 هزار 
ریال سهام عدالت دریافت کرده اند. وی گفت: فرهنگیان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی هم در یک مرحله سود 

سهام عدالت خود را به مبلغ 400 هزار ریال دریافت کرده اند. 

درآمد 700 میلیارد ریالی مزارع پرورش ماهی اردل 
در سال

 
فرماندار اردل گفت: مزارع پرورش ماهی فعال در این شهرستان ساالنه 700 میلیارد ریال درآمدزایی دارد.

به گزارش فارس، فیروز خسروی در نشست کارگروه شیالت این شهرستان، اظهار داشت: این شهرستان با تولید 
شش هزار و 500 تن ماهی سردابی در سال، مقام نخست کشور را در تولید ماهیان سردابی به خود اختصاص داده 
است. وی بخش کشاورزی این شهرستان را بسیار مستعد دانست و گفت: بخش آبزی پروری در این شهرستان 
قابلیت اشتغالزایی بسیاری باالیی دارد که در صورت برنامه ریزی مناسب و تخصیص اعتبارات الزم می تواند در 

تحقق تعهد اشتغال این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد. 
خسروی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این شهرستان به ازای تولید هر هشت تن ماهی، یک شغل ایجاد 
می شود. فرماندار شهرستان اردل در ادامه از احداث 10 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در این شهرستان خبر داد و 
گفت: با بهره برداری از این مزارع پرورش ماهی در مجموع دو هزار و 280 تن به تولیدات شیالت این شهرستان 

افزوده می شود.

مديرکل بنياد مسكن خبر داد:

تصویب 9 طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری
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استاندار چهارمحال و بختیاري با بیان روند افزایشي 
صادرات استان در سال هاي اخیر گفت: پیش بیني 
مي شود صادرات امسال استان به مرز 150 میلیون 

دالر برسد.
جهاني  روز  همایش  در  عنابستاني  اصغر  علي   
استاندارد افزود: در شش ماهه نخست امسال حدود 
70 میلیون دالر کاال و محصول از استان به کشورهاي 
حاشیه خلیج فارس صادر شده، همچنین در طول 
این مدت واردات نیز 409 درصد رشد داشته که صد 
درصد این واردات کاالهاي سرمایه اي و مواد اولیه 

کارخانجات بوده است.
 عنابستاني افزود: این میزان افزایش واردات نشان دهنده

رشد تولیدات صنعتي و توسعه کارخانه ها در استان 
است.

وي در ادامه با بیان رو به افول بودن سیاست هاي 
سرمایه داري در جهان تصریح کرد: امروزه حقانیت 
اسالمي  جمهوري  نظام  ایدئولوژي  و  بیني  جهان 
و سیاست هاي اقتصاد اسالمي در جهان به اثبات 

رسیده است.
عنابستاني بیان داشت: جنبش جهاني غرب بر ضد 

نظام سرمایه داري نشان داد که دیگر نمي شود دنیا 
را با تفکرات سلطه جویانه رهبري و هدایت کرد و 
تفکر الگوي مردم ساالري دیني را به عنوان الگویي 

برتر در اذهان جهانیان متبادر ساخت.
و  ها  تحریم  وجود  با  کرد:  تصریح  عنابستاني 
فشارهاي سیاسي و اقتصادي دشمنان به ویژه آمریکا، 
و  قبول  قابل  این مدت رشد  تولید کشور درطول 

مطلوبي داشته است.
استاندار ادامه داد: چهارمحال و بختیاري نیز همپاي 
در  توانست  فشارها  این  وجود  با  ها  استان  دیگر 

حوزه هاي مختلف به خصوص اقتصاد و تولید رشد 
چشمگیري داشته باشد.

تحقیقات صنعتي چهارمحال  و  استاندارد  مدیرکل 
فرماندهان  عنوان  با  صنعتگران  از  نیز  بختیاري  و 
برد و گفت:  نام  اقتصادي کشور  مقدم جبهه  خط 
تولید و  اقتصاد  چرخه  گردانندگان   صنعتگران 

کشورند.
عبداله نظري در ادامه بر استانداردسازي محصوالت 
و کاالها از سوي صنعتگران و تولیدکنندگان تأکید 
افزود: استاندارد کردن محصوالت منجر به  کرد و 
ایجاد امنیت خاطر براي مصرف کنندگان مي شود، 
پس عالوه بر کیفي سازي محصوالت، تنوع بخشي 
نیز  کنندگان  مصرف  ذائقه  به  توجه  و  کاالها  به 

ضروري است.

 ناهيد شفيعی

استان  نخستین  در  صنعتی  و  شیمیایی  کاالهای  تولید 
قابل  رونق  نیز  صادراتی  بازارهای  به  کشور،  صنعتی 
توجهی بخشیده تا جایی که رکود تولید و فروش صنایع 
دستی اصفهان در بازارهای خارجی در حاشیه رفته و به 

دست فراموشی سپرده شده است.
 سال هاست که در روز ملی صادرات، تجار خارجی مهم ترین
دغدغه هایشان را تغییرات پیش بینی نشده بهای ارز، قیمت 
تمام شده کاال، نرخ باالی سود تسهیالت بانکی، جوایز 
نقل و  نبودن زیرساخت های حمل و  صادراتی، فراهم 
 لجستیک و تسهیالت مورد نیاز گمرکی اعالم می کنند
چراکه امیدوارند مسئوالن به اهمیت صادرات پی برده 
صادر کنندگان  مشکالت  شنیدن  برای  را  روز  یک  و 
اختصاص دهند. بازنگری در ضوابط و مقررات گمرکی 
قوانین 50 سال  این  آنهاست چراکه  نیز خواسته دیگر 
پیش تدوین شده و اکنون شرایط برای صادرات تغییر 

کرده است.
گمرکی  شرایط  مشکالت صادر کنندگان  از  دیگر  یکی 
است. آنها می  گویند که صادر کننده ای که می خواهد 300 
هزار   30 باید  کند  ترخیص  گمرک  از  را  بار  کیلوگرم 
قرنطینه  این در حالی است که  بپردازد.  قرنطینه  تومان 
کردن کاال یک تصمیم دولتی است، پس بهتر است تا 

این بار از دوش صادر کننده بر داشته شود.
دیگر  مشکالت  از  صادراتی  جوایز  نشدن  پرداخت 
پیش روی صادر کنندگان است. صادر کنندگان می گویند 
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
بخش  فروختن  با  که  دارند  را  زیادی  امالک  تجارت 
تصویب  را  صادراتی  جوایز  می توانند  آن  از  کوچکی 

کنند.
خام فروشی، مزيتی ندارد 

دریافت  نحوه  از  صادر کنندگان  ها،  این  بر  عالوه 
توسعه  بانک  شعبه های  بودن  کم  بانکی،  تسهیالت 
انتقاد  و  بیمه  صادرات  برای  فاینانس ها  و  صادرات 
دارند و براین باورند که خام فروشی یکی از مهم ترین 
مشکالت صادر کنندگان به شمار می رود. عدم تأیید وام 
از وام های  استفاده  اجبار  از سوی کشور های خارجی، 
کمک های  از  استفاده  برای  گزاف  هزینه  با  واسطه ای 
بانکی و عدم حضور شبکه گسترده بانک های خاورمیانه 
از دیگر مشکالتی است که راه رونق تجارت خارجی 

کشورمان را سد کرده است.
جواد ظهیری مدیر عامل شرکت رز پلمیر و صادرکننده 
با  موجود  شرایط  در  صادرات  گفت:  ملی  نمونه 
بازار  حفظ  مشتریان،  ماندگاری  قبیل  از  چالش هایی 

هدف، قیمت تمام شده و حمل و نقل روبه روست.
تحريم ها مانع رشد تجارت خارجی اصفهان 

وی به تأثیر تحریم های اقتصادی در صادرات اشاره کرد 
و گفت: با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها، صادرات 
شش ماهه استان اصفهان و کشور افزایش یافته و اگر 

این چالش ها نبود این رشد به مراتب بیشتر بود.
از  دسته  یک  گوید:  می  ملی  نمونه  صادرکننده  این 
درون  برخی  و  مرزی  برون  صادرکنندگان  مشکالت 
مرزی است که از جمله آن می توان به مالیات بر ارزش 
دریافت  کنندگان  تولید  از  تنها  که  کرد  اشاره  افزوده 

می شود و بار مضاعفی بر دوش آنان ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: به طور متوسط از 44 ساعت فعالیت 

صرف  ساعت   15 ها،  شرکت  مالی  پرسنل  هفتگی 
رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده می شود و مفاد این 
قانون به گونه ای است که تفسیر آن از نگاه های مختلف 
زیست  محیط  مثال حقوقدان  عنوان  به  است،  متفاوت 
آن  از  دیگری  تفسیر  مالیاتی  مفسر  و  دارد  تفسیر  یک 

دارد.
وی باال بودن نرخ بهره بانکی را از دیگر چالش های پیش 
 روی تولید کنندگان دانست و گفت: با وجود قول هایی
که برای پرداخت جوایز صادراتی داده شده، هنوز هم 
جوایز سال های گذشته به صادرکنندگان پرداخت نشده 

است.
ساخت پايانه حمل و نقل بين المللی در بالتكليفی

نقل  از شرکت های حمل و  میرانی مدیر یکی  محمد 
حمل  ضوابط  و  شرایط  که  است  باور  این  بر  دریایی 
تا کنون هیچ  تغییر کرده ولی  اثر تحریم ها  نقل در  و 
باری به دلیل تحریم اقتصادی با مشکل ورود و خروج 

روبه رو نبوده است.
المللی حمل و  بین  مظفر محمدیان مدیر یک شرکت 
نقل استان اصفهان نیز تشکیل ترمینال حمل و نقل بین 
مناسب  فرصتی  را  نطنز  قدیم  جاده  ابتدای  در  المللی 
برای توسعه صنعت حمل و نقل استان دانست و گفت: 
این طرح به دلیل عدم اختصاص زمین به مرحله اجرا 

نرسیده است.
وی هزینه های حمل کاال توسط کشتیرانی را باالترین 
همسایه  کشورهای  کشتیرانی  سایر  به  نسبت  قیمت 
برشمرد و گفت: هزینه حمل و نقل کاالهای صادراتی 
باید مدیریت شود تا صادرکنندگان از این مزیت جهت 

افزایش صادرات خود بهره ببرند. 
محمدیان ادامه داد: طبق عرف، هزینه حمل دریایی باید 

یک هفتم و هزینه ریلی یک چهارم زمینی باشد که این 
معادله در حمل و نقل داخل کشور برقرار نیست زیرا 

هزینه کرایه ریلی در ایران باالتر از زمینی است.
وی با اشاره به فعالیت 27 هزار کامیون در بخش حمل و 
نقل استان گفت: تشکیل ترمینال حمل و نقل بین المللی 
استان، حرکت  المللی  بین  نقل  و  ستاد حمل  ایجاد  و 

ارزنده ای در توسعه صادرات استان است.
داشته  راه  چند  ها  تحريم  زدن  دور  برای 

باشيم
نیز  ایران  شیمیایی  صنایع  فعاالن  از  نجفی  محمدرضا 
نیاز  اقتصادی  های  تحریم  زدن  دور  برای  گوید:  می 
است چندین راهکار اندیشیده شود زیرا استفاده از یک 
افزایش ریسک می شود. وی عدم گشایش  باعث  راه 
اعتبارات اسنادی بانک های خارجی را یکی از مهم ترین 
چالش های واحدهای صادرکننده برشمرد و گفت: برای 
سوی  از  راهکارهایی  باید  چالش  این  از  رفت  برون 

بخش دولتی به بخش خصوصی ارائه شود.
ارائه  پشم،  و  نخ  صادرکننده  نعمتی  رجبعلی  گفته  به 
که  شود  می  باعث  خود  زمان  در  صادراتی  جوایز 
صادرکنندگان را در به دست آوردن بازارهای صادراتی 
یاری رساند. وی گفت: بازار افغانستان به عنوان یکی 
از بازارهای هدف صادراتی می تواند پذیرای تولیدات 

استان اصفهان در بخش های مختلف باشد.
افزايش قابل توجه هزينه های حمل و نقل 

امیر مسعود شهریاری یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه 
استان هم با اشاره به افزایش قابل توجه بهای حمل و 
نقل کاال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: 
باال بودن قیمت های حمل و نقل دریایی باعث افزایش 

هزینه برای واحدهای صادراتی می شود.

علی کرباسی زاده مدیر صنایع غذایی چیکا سپاهان به عنوان 
 صادرکننده نمونه استان اصفهان، همکاری بخش های
دولتی را زمینه ساز توسعه صادرات بنگاه های اقتصادی 
ایران  از  غذایی  مواد  صادرات  گوید:  می  و  داند  می 
قابل  ظرفیت  از  اروپا  اتحادیه  و  روسیه  کشورهای  به 
این  به  ورود  و  تصاحب  اما   است  برخوردار  توجهی 
بازارها نیازمند تفاهم نامه همکاری اقتصادی، سیاسی و 

راهبردهای اجرایی آن می باشد.
وی حضور در بازار های جهانی را دسترسی به ابزارهای 
 مورد نیاز برشمرد و گفت: توجه به ابزارهای اطالع رسانی
عامل  مارکتینگ می تواند  به  توجه  مانند وب سایت و 
موفقیت شرکت های ایرانی در عرصه تجارت خارجی 

باشد.
صنايع دستی اصفهان از صنعت عقب ماند

با همه مشکالتی که تجار خارجی کشور و استان برای 
حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی دارند، آمارهای 
کاالهای  درصد   95 دهد  می  نشان  اصفهان  گمرک 
صنعتی  محصوالت  امسال  نخست  نیمه  در  صادراتی 
دیرباز  از  که  اصفهان  بوده و صنایع دستی  و شیمیایی 
مزیت نسبی آن به شمار می آمد و در بازارهای خارجی 
مشتریان زیادی داشت؛ میدان را به تولیدات واحدهای 
محصوالت  سهم  البته  و  کرده  واگذار  استان  صنعتی 
کشاورزی و غذایی و معدنی نیز در بازارهای صادراتی 
آمار، گرچه  این  اساس  بر  است.  ناچیز  و  اندک  بسیار 
دستی  صنایع  و  گرانبها  مصنوعات  دستبافت،  فرش 
265 میلیون دالر سودآوری داشته و 41 درصد مجموع 
آن سهمی  این  اما  دهد  می  تشکیل  را  استان  صادرات 
نیست که نشان دهنده رونق در کارگاه هایی باشد که در 
برابر کارخانجات ملی و بزرگ اصفهان قرار می گیرند.

استاندار چهارمحال و بختياری اعالم کرد:

صادرات استان به مرز 150 میلیون دالر مي رسد

اقتصاد

گزارش

بازار روز

تیراندازی به بازرسان در 
كارخانه تولید فرآورده گوشتی 
به دنبال بازرسی از یکی از کارخانجات مطرح تولید 
فرآورده گوشتی اصفهان، سه بازرس معاونت غذا و 
شلیک  مورد  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی 
هوایی قرار گرفتند. در 14 مهرماه سال جاری، بازرسان 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بر  مبنی  معاونت  به  رسیده  مردمی  گزارشات  پیرو 
استفاده این کارخانه  از ضایعات گوشت و مرغ در تولید 
محصوالت غذایی خود اقدام به بازرسی شبانه از این 

کارخانه  فرآورده های گوشتی کردند.
این در حالی بود که نگهبان کارخانه از ورود بازرسان 
از  به عمل آورده و هنگامی که تالش شد  ممانعت 
طریق پلیس 110 وارد کارخانه شوند باز نگهبان کارخانه 

ممانعت می کرد.
معاونت غذا و  امور حقوقی  کارشناس  میان  این  در 
اتفاق  به  که  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی 
به  برای اخذ دستور قضایی  انتظامی  نیروی  مأموران 
کالنتری قهجاورستان رفته بودند، دو نفر با آژانس خود 
را به درب کارخانه می رسانند و با ورود به کارخانه آغاز 
به فحاشی و تهدید کارشناسان می کنند و سپس یکی از 
افراد با یک تفنگ دولول شکاری اقدام به تیراندازی به 
سوی اکبر انصاریان و منوچهر نوروز دو کارشناس کنترل 
مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا 

و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کردند.

كشف باند اعالم قیمت
غیر واقعی تخم مرغ!

مشاور اجرایی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: از ادامه فعالیت باند اعالم 
قیمت تخم مرغ در اتحادیه مرغداران مرکز که قیمت غیر 
واقعی تخم مرغ را به مرغداری های مؤثر در وضع بازار 

پیامک می کرد جلوگیری شد.
کالمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: در زمانی 
ها  مرغداری  درب  در  مرغ  تخم  مصوب  قیمت  که 
کیلویی2350 تومان اعالم شده بود این باند قیمت 3400 

تومان را به مرغداری ها پیامک می کرد.
 وی اضافه کرد: بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان از ادامه اعالم قیمت تخم مرغ توسط 
این اتحادیه جلوگیری کردند و از این پس هیچ قیمتی از 

سوی این اتحادیه اعالم نمی شود.
کالمی افزود: از دو روز قبل فعالیت گشت مشترک 
بازرسی و سازمان تعزیرات با حضور قاضی تعزیرات 
این  و  است  آغاز شده  تهران  در  به صورت سیار  و 
گشت مشترک خرده فروشانی را که به تخلف از قیمت 
 مصوب تخم مرغ اقدام کنند از یک تا چهار برابر میزان

گران فروشی جریمه می کند.

مردم را از قیمت   واقعی 
خودروها مطلع می كنیم

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سایپا با بیان این که 
سایپا به جای شکایت از قانون باید پاسخگوی نمایندگان 
مردم باشد، گفت: مدارک مستندی در رابطه با قیمت  های 
واقعی خودروهای سایپا در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت. نادر قاضی پور رئیس  کمیته تحقیق و تفحص 
از گروه خودرو سازی سایپا در گفتگو با فارس، با بیان 
این که شکایت سایپا از بنده بی معناست، اظهار داشت: 
برخی ها تصور می کنند که نمایندگان مردم با شکایت  
کوتاه می آیند در حالی که اینگونه نیست و نمایندگان 

مردم سوگند یاد کرده اند که مدافع حقوق مردم باشند.
وی با بیان این که اکثر نمایندگان اصولگرا و شاخص 
مجلس به گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سایپا 
اعتماد دارند، تصریح کرد: بهتر است گروه سایپا به جای  
ارائه شکایت، پاسخگوی سئواالت نمایندگان مردم باشد.
قاضی پور همچنین گفت که ابهامات نمایندگان مجلس 
برطرف  نمایندگان  از  شکایت  با  سایپا  گروه  درباره 

نخواهد شد. 

مركز استان اصفهان، شیراز 
است یا اصفهان؟!

همراه اول که قاعدتاً باید به عنوان یک شرکت مخابراتی 
باشد،  خود  خدمات  سطح  ارتقای  در صدد  همواره 
جایگاه خود را تا حد یک برگزار کننده مسابقات التاری 
تقلیل داده و با راه اندازی یک شوی موهن، از مشترکان 

خود پول های کالن می گیرد!
اول،  همراه  تازگی شرکت  به  گزارش عصرایران،   به 
با راه اندازی یک »مثالً مسابقه«  بین مشترکان خود از 
آنها می خواهد گزینه صحیح را اس ام اس کنند و به 
ازای هر بار اس ام اس کردن پاسخ، مبلغ 364 تومان 
حساب مشترک را بدهکار می کند. تا اینجای کار، گویا 
مشکلی وجود ندارد و البته فارغ از این که آیا اساساً یک 
شرکت مخابراتی و فنی صالحیت کار فرهنگی آن هم 
در سطح ملی دارد یا خیر؟ آن را به حساب یک مسابقه 
فرهنگی ولو با اهداف اقتصادی می گذاریم. اما قضیه 
این است که آنچه همراه اول برگزار می کند،  نه یک 
مسابقه که یک بخت آزمایی  است چه آن که در یک 
مسابقه علمی و فرهنگی، آنچه سنجیده می شود سطح 
 دانش شرکت کنندگان است و اشکالی هم ندارد که از
شرکت کنندگان هزینه ای بابت شرکت در مسابقه گرفته 
شود. اما سئواالت همراه اول نشان می دهد که مشترکان 
آن،  با یک مسابقه سر و کار ندارند بلکه درگیر یک 
التاری یا بخت آزمایی هستند و تنها چیزی که در این 

میان اهمیت ندارد ، رقابت بر مبنای دانش است.
 به عنون مثال آیا سئواالت زیر به واقع  می توانند سئوال های
مسابقه به معنای کامل کلمه باشد؟ مرکز استان اصفهان 

کدام است؟ 
1 - اصفهان2 – شیراز یا اثری باستانی در همدان ؟

1 - ارگ بم 2 - غار علیصدر.

در بازارهای صادراتی:

صنایع دستی اصفهان از صنعت عقب ماند

مدير کل بازرگاني معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي:

سنگ قیمتي، به قیمت 500 برابر  وارد مي شود
مدیر کل بازرگاني معاونت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري با تأکید بر لزوم گسترش صنعت فرآوري 
سنگ هاي زینتي در کشور گفت: سنگ هاي قیمتي و زینتي کشور 
به صورت فله اي صادر شده و با قیمت 500 برابري به کشور 
 وارد مي شود. احمد باالن در حاشیه سومین کارگاه منطقه اي
آموزش بسته بندي صنایع دستي کشور در شهرکرد در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: معادن کاني کشور از غناي باالیي برخوردار 

است و افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصي در فرآوري سنگ هاي قیمتي و زینتي ضروري 
است. وي با اشاره به درآمد باالي بازار سنگ قیمتي در دنیا، افزود: تجارت سنگ هاي قیمتي، 
سومین شغل پردرآمد دنیا به حساب مي رود و بعضي کشور ها مانند هند درآمد خود را در پنج 

سال از 500 میلیون دالر به 20 میلیارد دالر افزایش داده اند.
مدیر کل بازرگاني معاونت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي ایجاد شغل در این بخش، تصریح کرد: بر اساس 
برنامه ریزي و تعهد این سازمان، 30 هزار شغل جدید در بخش سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي 

کشور در سال جاري ایجاد مي شود.
این مسئول تصریح کرد: این میزان اشتغال در سنگ هاي قیمتي از مجموع 100 هزار شغل 

تعهدي دولت در بخش صنایع دستي است.
باالن با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع براي ظرفیت سازي و افزایش ارزش افزوده سنگ هاي 
تزئیني در کشور، گفت: حمایت از بخش غیر دولتي در ورود به این صنعت از سیاست هاي 

اصولي دولت در بخش صنایع دستي است. 

مديرکل ستاد مديريت بحران استان خبر داد:

نیمی از قنات ها و چشمه ها خشكیدند
 مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان از خشکی 50 درصد از قنات ها

و چشمه های اصفهان خبر داد وگفت: آبرسانی به سه میلیون 
اصله درخت در تابستان امسال توسط تانکر انجام گرفته است.

منصور شیشه فروش با اشاره به این که امنیت سرمایه گذاری، 
استقرار صنایع با اهمیت، موقعیت جغرافیایی و کسب رتبه ممتاز 
در بسیاری از فعالیت ها فرصت های بیشماری را در استان 
اصفهان به وجود آورده است، گفت: در کنار فرصت های ایجاد 

شده در استان مواردی همچون افزایش جمعیت و تغییرات زیست محیطی نیز استان را 
تهدید می کند.

 وی با بیان این که استان اصفهان در اقلیم خشک و نیمه خشک شکل گرفته و خشکسالی های
دوره ای همواره در تاریخ آن وجود داشته است، افزود: طرح آمایش سرزمین به عنوان یک 
طرح باال دستی توان استان را در بارگزاری برای بخش های مختلف بررسی و افق سرمایه 

گذاری و چشم انداز توسعه استان را مشخص کند.
 مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با بیان این که عدم توجه به مسایل زیست محیطی
مخاطراتی را برای استان ایجاد می کند، گفت: طرح جامع مطالعه خطرپذیری استان با 

همکاری 70 نفر از استادان دانشگاهی در حال بررسی است.
شیشه فروش با اشاره به این که آسیب پذیری استان نسبت به حوادث مختلف در این طرح 
مورد ارزیابی قرار می گیرد، بیان کرد: تاریخچه حوادث روی داده و پتانسیل آسیب پذیری در 
هر منطقه استان در طرح جامع مطالعه خطرپذیری این استان بررسی می شود و راهکارهای 

پیشگیرانه برای امنیت مناطق در خطر استان ارائه می شود.

مديرسازمان تعاون روستايی استان اصفهان:

12 درصد جمعیت اصفهان كشاورز هستند
مدیرسازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: 12 درصد 
جمعیت استان اصفهان کشاورز هستند و این افراد باید به مرور 

زیر پوشش نظام صنفی قرار بگیرند.
علی جهازی در ششمین نشست تعاونی های روستایی منطقه 
غرب اصفهان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست رسیدگی 
 به مشکالت تعاونی های روستایی، کشاورزی، شرکت های
سهامی زراعی، نظام صنفی و کانون خبرگان کشاورزی است که 

به تازگی نظارت، هدایت، حسابرسی و حمایت  از آنها به سازمان تعاون روستایی واگذار 
شده است.

جهازی ادامه داد: استان اصفهان به چهار منطقه تقسیم شده که  شهرستان های گلپایگان، 
خوانسار، تیران و کرون، چادگان، فریدن و فریدونشهر در منطقه خوشه غرب قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: نظام صنفی کشاورزی حدود یک سال پیش در شهرستان های استان اصفهان 
شروع به کار کرده و بر طبق اساسنامه نظام صنفی کشاورزی، برای اولین بار کشاورزان کشور 
با اخذ پروانه کشاورزی دارای شناسنامه کشاورزی می شوند و کشاورزی به عنوان یک 
 شغل شناخته شده  و کشاورز زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته  و از اولویت های

بازنشستگی برخوردار می شود.
مدیرسازمان تعاون روستایی استان  اصفهان در خصوص پیوستن تشکل های کشاورزی 
و انجمن های صنفی، شرکت های سهامی زراعی، تعاونی زنان به تعاون روستایی گفت: 
تجمیع با این هدف صورت گرفت که وظایف، قوانین و مقررات یکسان سازی شده  و از 

پراکنده کاری جلوگیری شود.

خبر

آمارهای گمرک اصفهان 
 نشان می دهد

 95 درصد کاالهای 
صادراتی در نيمه 

نخست امسال 
محصوالت صنعتی و 

شيميايی بوده و صنايع 
دستی اصفهان که از 
ديرباز مزيت نسبی 

آن به شمار می آمد  
ميدان را به توليدات 

واحدهای صنعتی 
استان واگذار کرده 

است.
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اعالم جزئیات تكمیل ظرفیت 
كنكور دكترا

رئیس سازمان سنجش با اشاره به مسائل مختلفی که در 
زمینه پذیرش دانشجوی دکترا در دانشگاه ها به وجود 
آمده است، گفت: میان فرآیند تکمیل ظرفیت و برگزاری 
آزمون برای پذیرش در دوره دکتراي تخصصی تفاوت 
وجود دارد و برای تکمیل ظرفیت فرآیند خاصی تعریف 

شده است.
دو  رسد  می  نظر  به  افزود:  سرورالدین  محمدحسین 
موضوع مهم در پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی 
است.  کرده  پیدا  تداخل  یکدیگر  با  دانشگاه ها  در 
آزمون  ظرفیت  تکمیل  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  دارد  را  فرآیند خاص خود  سال 90  متمرکز   نیمه 
فعالیت های اولیه برای آن آغاز شده است. اولین آزمون 
نیمه متمرکز دکترا در فروردین ماه سال 90 انجام شده و در 
نهایت بیش از پنج هزار نفر در دانشگاه ها پذیرفته شدند. به 
نقل از مهر، رئیس سازمان سنجش با تشریح فرآیند تکمیل 
ظرفیت کنکور نیمه متمرکز دکترای تخصصی 90، گفت: 
از میان 130 هزار نفر که در این آزمون شرکت کردند در 
مرحله اول 15 هزار نفر به دانشگاه ها معرفی شدند که 
از این تعداد پنج هزار نفر آنها جذب دانشگاه ها شدند.

دفن زباله در منطقه 
روشن دشت متوقف شد

پیگیری های  با  استاندار اصفهان گفت:  معاون عمرانی 
و  دشت  روشن  اراضی  در  زباله  دفن  گرفته،  صورت 

همچنین مجاور انرژی اتمی اصفهان متوقف شده است.
سید جمال الدین صمصام شریعت در جمع خبرنگاران 
به دفن زباله های بیمارستانی اشاره کرد و اظهار داشت: 
سایت جدید محل دفن زباله به مساحت یک هزار و 600 
هکتار در اختیار شهرداری اصفهان قرار گرفته که 300 

هکتار آن نیز به فضای سبز تبدیل شده است.
وی افزود: با احداث دو لندفیل پسماندهای بیمارستان های 
دولتی به طریقه استاندارد به وسیله دستگاه های اتوکالو 
دفن  مربوطه  لندفیل های  در  سپس  و  شده  بی خطر 
می شوند. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان 
و  تولید  زباله  تن  یک هزار  روزانه  این شهر  در   این که 
جمع آوری می شود، تصریح کرد: روزانه 800 تن زباله در 
سایر نقاط استان تولید می شود. وی با بیان این که روزانه 
بیش از هشت هزار تن نخاله در سطح شهر اصفهان 
تولید می شود، اضافه کرد: در بیشتر بیمارستان ها زباله های 
معمولی و پسماند آشپزخانه ها از زباله های عفونی جدا 
می شود تا حجم زباله های بیمارستانی به حداقل کاهش 
یابد. معاون عمرانی استاندار گفت: درصدد راه اندازی 
کمپوست  کود  تولید  و  زباله  تفکیک  بازیافت،  سایت 
در تمام شهرستان های استان هستیم. وی ادامه داد: در 
شهرستان های اصفهان، نجف آباد، لنجان، شاهین شهر و 
فالورجان این کارخانجات راه اندازی و در مورد سایر 

شهرستان ها نیز کار مطالعاتی و طراحی آغاز شده است.

 سارقان در شاهین شهر
 به دام افتادند

زاينده رود
فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر اصفهان از کشف 
31 فقره پرونده سرقت در پي شناسایي و دستگیري هفت 
سارق طي یک هفته اخیر توسط مأموران پلیس آگاهي 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ غالمعباس بلفکه فرمانده انتظامي شهرستان 
شاهین شهر و میمه اصفهان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: مأموران پلیس آگاهي این شهرستان طي یک 
هفته اخیر موفق به دستگیري هفت نفر سارق و کشف 
31 فقره سرقت در شهرستان شدند. وي افزود: مأموران 
در یک عملیات پلیسي موفق به دستگیري یک سارق 
حرفه اي داخل خودرو به هویت »ح- م« شدند. وي 
افزود: در بازجویي هاي به عمل آمده توسط مأموران 
این شهرستان، متهم به 13 فقره انواع سرقت محتویات 
داخل خودرو اعتراف کرد. این مقام مسئول همچنین 
از شناسایي و دستگیري سارق حرفه اي سرقت هاي 
ا«   نام »س-  به  آپارتمان هاي شاهین شهر  منازل در 
و کشف 10 فقره پرونده سرقت این منازل خبر داد. 
سارق  پنج  دستگیري  و  شناسایي  از  ادامه  در   وي 
»ف-ط«،  های  نام  به  دیگري  عملیات  در  اي  حرفه 
»آرش- ش«، »مهران- ا«، »امید- ا«، »محمدرضا- ع« و 

کشف هشت فقره سرقت خبر داد.

كشف 70 كیلو تریاك 
توسط پلیس اصفهان

زاينده رود

استان  انتظامي  فرماندهي  تکاوري  یگان  مأموران 
اصفهان در عملیاتي ویژه دو قاچاقچي مواد مخدر را 
در یکي از محورهاي فرعي شهرضا به اصفهان دستگیر 

و مقدار 70کیلو تریاک از آنان کشف و ضبط کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، مصطفي صادقیان 
سرپرست مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: عوامل رزمي 
یگان تکاوري مستقر در ایستگاه بازرسي شهید امامي 
محورهاي  در  زني  گشت  حین  شهرضا،  شهرستان 
فرعي حوزه استحفاظیه خود به دو نفر که کوله باري 
بر دوش داشته و به صورت پیاده در حال تردد بودند 

مشکوک شده و به سمت آنان مي روند.
با  و  مأموران  مشاهده  به محض  متهمین  افزود:  وي 
توجه به تاریکي هوا متواري شدند اما با اقدام سریع 
استان هاي  اهل  آنها  از  یکي  که  نفر  دو  هر  مأموران 
دستگیر  بود  افغانستان  اهل  دیگري  و   جنوبي 

شدند.

حوادث

جامعه
اخبار

قابلیت  نخبگان  وجود  گفت:  اصفهان  استاندار 
بزرگی است و مدیریت استان با شناسایی طیف 
در  آنها  از  اصفهان  اعتالی  راستای  در  نخبه 

بخش های گوناگون استفاده می کند.
علیرضا ذاکر اصفهانی در نشست شورای علمی 
این که  به  اشاره  با  اصفهان  استان  نخبگان  بنیاد 
و  فرهنگی  علمی،  خاستگاه  اصفهان  استان 
تحقیقاتی است، اظهار داشت: در حال حاضر باید 
به شناسایی ظرفیت نخبگان در بعد سخت افزاری 

و نرم افزاری پرداخت. وی با بیان این که در بخش 
دارد،  وجود  نخبه ای  افراد  استان  انسانی  سرمایه 
سبب  نخبگان  جشنواره های  برگزاری  افزود: 
باید  که  می شود  کشور  در  علمی  ارتقاء  افزایش 
تصریح  اصفهان  استاندار  باشد.  داشته  استمرار 
برای  زیادی  حمایت های  استان  مدیریت  کرد: 
می کند  استان  در  جشنواره هایی  چنین  برگزاری 
استان  ظرفیت های  انعکاس  سبب  امر  این  زیرا 
در بخش های مختلف می شود. وی با بیان این که 

باید در دید عموم مردم قرار  اختراعات نخبگان 
گیرد، تصریح کرد: برگزاری این جشنواره ها سبب 
این  اختراعات  و  دستاوردها  با  مردم  که  می شود 
قشر از نزدیک آشنا شوند. به نقل از فارس، وی 
از تمام  ظرفیت های  استان  اضافه کرد: مدیریت 
نخبگان  معنوی  و  مالی  بعد  در  استان  پشتیبانی 
استاندار اصفهان وضعیت علمی  استفاده می کند. 
ادامه داد: نخبگان  ارزیابی کرد و  استان را مثبت 
سرشار از استعداد، خالقیت و نوآوری هستند و 

برخوردار  نعمت  این  از  سطوح  همه  در  استان 
است.

وی خواستار حفظ و تعمیق جایگاه نخبگان در 
اعتال و پیشرفت کشور شد و اظهار داشت: امروز 
این استان در بخش های علمی به ویژه دانشگاه ها 
دارای شرایط خوبی  و مراکز علمی و تحقیقاتی 
بیان  با  اصفهانی  ذاکر  است.  گذشته  به  نسبت 
بزرگی  قابلیت  استان  در  نخبگان  وجود  این که 
است، بیان کرد: مدیریت استان با شناسایی طیف 
نخبه در جهت اعتالی استان از آنها در بخش های 
درباره  اصفهانی  ذاکر  می کند.  استفاده  گوناگون 
افزود:  استان  و  کشور  نخبگان  بنیاد  وضعیت 
بنیادهای نخبگان در سراسر کشور در یک دوره 

مقدماتی سیر می کنند.

مدیران استان در مانور اسكان اضطراری 
شركت كردند

زاينده رود
بیش از س��ه هزار نفر از مدیران اس��تان در مانور بزرگ 
اس��کان اضطراری که پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در 
شهرستان اردس��تان و با حضور وزیر کشور برگزار  شد، 

شرکت کردند.
مدیر کل بحران اس��تان گفت: براي ارتقاء سطح آمادگي 
دس��تگاه هاي امدادي و نقش جانشیني استان اصفهان در 

مدیریت بحران تهران مانوري با هدف اس��کان اضطراري در شهرس��تان اردس��تان 
برگزار ش��د. شیش��ه فروش ضمن اشاره به این که بیش از س��ه هزار نفر از مدیران 
و کارشناس��اني که عضو مدیریت بحران استان هستند، در این مانور شرکت کردند 
افزود: این افراد ضمن یک اس��کان موقت، عملیات را به صورت وی  ژه و با حضور 

وزیر کشور تجربه کردند.
وي خاطرنش��ان کرد: در ای��ن مانور که اعضا و تیم هایي از شهرس��تان ها در آنجا 
حضور پیدا کردند، اس��کان اضطراري را تجربه و کارگاه هاي آموزش��ي براي آنها 
برپا ش��د. وی ضمن اش��اره به سهم بیشتر جمعیت هالل احمر و مرکز فوریت های 
پزشکی در این مانور بیش از دیگر دستگاه ها تصریح کرد: 52 دستگاه اجرایی استان 

در این مانور اقدام به ایجاد پایگاه کردند. 

جنایتي دیگر در خمیني شهر
 رقم خورد

زاينده رود
 س��ه تن از اعض��اي یک خان��واده در یک��ي از محالت 

خمیني شهر به طرز فجیعي به قتل رسیدند.
 هن��وز زم��ان زی��ادي از اع��دام متهمان باغ ش��یطاني در 
خمیني ش��هر نمي گذردکه فاجعه اي دیگر در این ش��هر 
رخ داده اس��ت. ای��ن بار قت��ل اعضاي ی��ک خانواده در 
خمیني ش��هر تیت��ر اخبار حوادث اس��ت. در این جنایت 

حتي به کودک هم رحم نکردند.
در این واقعه اعضاي یک خانواده شامل مادر، پدر و یک کودک هفت ساله در شرایطي 
پیدا ش��دند که گلوي مادر و کودک بریده ش��ده بود. در پي این واقعه  و گزارش آن به 
مأموران انتظامي، مأموران انتظامي خمیني ش��هر و مقامات قضایي به س��رعت در محل 
حادثه حاضر ش��ده و به بررسي اجس��اد و تحقیقات اولیه پرداختند. گفتني است: پس 
از چند س��اعت و در پي تحقیقات مقدماتي، دو فرد مظنون توس��ط ماموران بازداشت 
شدند. سرهنگ حسین زاده رئیس پلیس اگاهي استان نیز در صحنه حادثه حاضر شد و 
گفت: تحقیقات ادامه دارد و نتایج متعاقباً اعالم مي شود. الزم به ذکر است هم مقتوالن 
 و هم دو مظنون حادثه غیربومي بوده و از اهالي یکي از ش��هرهاي اس��تان هستند که در 

خمیني شهر ساکن شده اند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

تمایل مردم اصفهان به استفاده از ماهواره 
كاهش یافته است

 
زاينده رود

 مع��اون اجتماع��ي فرمانده��ي انتظام��ي اس��تان اصفهان 
اطالع رس��اني خوب پلی��س را باعث کاهش تمایل مردم 

استان به استفاده از ماهواره بیان کرد.
س��رهنگ کریمي در خص��وص برنامه ه��اي فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان براي جمع آوري ماهواره ها گفت: 
ط��رح جمع آوري ماهواره از پش��ت بام منازل یک طرح 

مقطعي نیس��ت و مأموران پلیس هر وقت که این وس��یله را در مالء عام ببینند با آن 
به عنوان جرم مش��هود برخورد خواهند کرد. وي با تأکید بر اس��تمرار طرح مذکور 
 اظهار داشت: انتظار ما از کساني که تاکنون اقدام به جمع آوري داوطلبانه این وسیله
 نکرده اند این اس��ت که خود پیشقدم شوند و منتظر برخورد قانوني نمانند. معاون 
اجتماعي پلیس اس��تان در خصوص نحوه اجراي طرح گفت: مأموران با در دس��ت 
داش��تن حکم قضایي به منازل و مجتمع هاي مسکوني وارد شده و با نهایت احترام 
و رعای��ت قان��ون به وظیفه خود عم��ل مي کنند. وي القاي بي بن��دو باري، ترویج 
خش��ونت و ترویج عرفان هاي نوظهور و شیطان پرستي را از جمله مضرات برنامه 
هاي ش��بکه هاي ماهواره اي عنوان کرد و افزود: متأس��فانه استفاده کنندگان از این 

وسیله سمي را به درون خانه و خانواده خود تزریق مي کنند.

تلنگر

زاينده رود
چه تلخ است وقتي شب عروسي از رنگ سپید به رنگ خون 
بپیوندد.  سیاه  رنگ  به  آتي  روشن  روزهاي  و  شود  تبدیل 
بدرقه دو قلبي که خالصانه و عاشقانه به هم رسیده اند بسیار 
رقم  دیگري  مي تواند جور  داستان  این  اما  است.  شادي آفرین 
بخورد، اگر پاي سلب آسایش و بي احتیاطي به میان بیاید. در 
این زمان به این پدیده،  عروس کشان نمي گویند بلکه اعصاب 
باشد.  داشته  همراه  به  را  بزرگ  غمي  شاید  که  است  کشاني 
تلخ  رانندگي مان  که  همان طوري  تلخ شود  مي تواند  عروسي 
است، همانطوري که نادیده گرفتن قوانین تلخ است. چرا باید 
مشکي  روبان  و  باشد  عروسي  اصلي  زمینه  رنگ  خون  رنگ 

تزئین کاروان بدرقه یک زوج قرار گیرد.
ازدواج یک قرارداد اجتماعي بین زن و مرد است که به طور 
با آئین  معمول براي اعالم عمومي و رسمیت بخشیدن به آن 
و مراسم عروسي همراه است. هر قومي آئین و رسوم خاصي 
براي ازدواج دارد و بر اساس ویژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي این آئین ها متفاوت است اما نقطه مشترک و اوج تمام 
مراسم هاي ازدواج در کشور، انتقال عروس از منزل پدر به منزل 

داماد است که در واقع انقطاع او از منزل پدري است.
مسائل  کارشناس  ديدگاه  از  کشان  عروس  فلسفه 

اجتماعي
یک کارشناس مسائل اجتماعي گفت: در گذشته عروس سوار 
بر اسب حرکت مي کرد و داماد نیز به دنبالش رفته و او را از 
اسب پیاده کرده و سوار بر اسب خود به منزل مشترکشان مي برد 
اما امروزه ماشین جایگزین اسب شده است. همراهان عروس 
افراد را  با سر و صداي بیشتر سایر  تا  و داماد تالش مي کنند 
متوجه این ازدواج کنند. باي ادامه داد: مراسم عروس کشان باید 
با آرامش، نظم و رسمیت ویژه خود برگزار شود اما مانند تمام 
آئین ها و مراسمي که در آداب و رسوم ما وجود دارد این مراسم 

نیز دچار دگرگوني و تغییرات بسیاري شده است و به اقدامات 
خطرناک، حرکات مارپیچ و مسابقه سرعت در خیابان ها تبدیل 
اتومبیل راني  به یک مسابقه  را  شده است که خیابان هاي شهر 
تبدیل مي کند. وي افزود: هیچ یک از این حرکات در بردارنده 
فلسفه و ریشه این آئین نیست چرا که این رسم دیرین تالش 
مي  کند تا قرارداد اجتماعي ازدواج بین دو زوج را براي دیگران 

بازگو کرده و آنها را نیز در شادي این زوج همراه کند.
عروس کشان در روزگار حال

هم  اکنون  این که  بیان  ضمن  اجتماعي  امور  کارشناس  این 
ماشین هاي  با  عظیم  بسیار  کارناوال  به  کشان  عروس  مراسم 
زیاد تبدیل شده است، تصریح کرد: سر و صداي ایجاد شده 
توسط همراهان عروس و داماد در این کارناوال موجب ایجاد 
مزاحمت براي سایر افراد شده و همراهي کردن عروس و داماد 
در این کارناوال به یک امر متضاد با سنت دیرینه عروس کشان 
تبدیل شده است. در گذشته این مراسم با نظم و آرامش برگزار 
اما  مي شد  زوج  عروسي  از  دیگران  شادي  موجب  و  مي شد 
هم اکنون با تغییر این سنت صداهاي گوشخراش،  سرعت باال و 
تهدید جاني سایر ماشین هاي موجود در خیابان باعث ناراحتي 

مردم از این عروسي مي شود.
باي در  خصوص دالیل تغییر آئین عروس کشان گفت: سرعت 
که  شده  تکنولوژي هایي  تولید  موجب  بشر  دانش  پیشرفت 
ابزارها و آئین این مراسم را عوض و ماشین را جایگزین اسب 
کرده است. همچنین فرهنگ مردم و احترام به حقوق دیگران 
در برگزاري آرام این مراسم بسیار مؤثر است. وي افزود: باید 
با  کشان  عروس  مراسم  برگزاري  علت  هم اکنون  کرد  بررسي 
مزاحمت و سر و صداي باال چیست؟ آیا مي خواهیم خوشي 
ناراحتي  موجب  یا  کنیم  منتقل  دیگران  به  را  خود  شادي  و 
آنها شویم؟ به دلیل این که فلسفه این موضوع را نمي دانیم از 
شدت شادماني دچار نوعي غلبه احساسات بر تعقل مي شویم 

و براي انجام یک کار مثبت و معقول تفکر نمي کنیم، همچنین 
عدم شناخت از ماهیت این آئین کهن موجب بروز رفتارهاي 
ناشایستي مي شود که انحراف کامل با ماهیت اصلي این سنت 
از  هدف  داشت:  اظهار  اجتماعي  مسائل  کارشناس  این  دارد. 
کارناوال عروسي انتقال شادي عروس و داماد و همراهان آنها 
به سایر مردم و تقاضاي دعاي خیر براي زندگي آنهاست اما هم 
اکنون این قضیه به جوالنگاه آلودگي صوتي، ترافیک و اتالف 
وقت تبدیل شده است و در برخي از صحنه ها مشاهده مي شود 
که همراهان عروس و داماد خیابان را بسته و با ایجاد ترافیک 
موجب  که  هستند  زدن  بوق  و  صدا  و  سر  مشغول  سنگین 

اعتراض سایر افراد و در برخي از موارد درگیري مي شود.
فلسفه عروس کشان از ديدگاه يك آسيب شناس

به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، یک آسیب شناس اجتماعی 
اتفاق  روز  در  کشان  عروس  مراسم  گذشته  در  این که  بیان  با 
می افتاد، گفت: این سنت همراه با نظم خاص، بدون سر و صدا 
و ایجاد مزاحمت برای سایر افراد بود، همچنین مراسم عروس 
کشان در شهرها توسط درشکه انجام می شد و عروس در طول 
روز و در میان میهمانان با درشکه از منزل پدری به منزل داماد 
آمدن  و  زمان  گذشت  با  داد:  ادامه  شیخاوندی  می شد.  برده 
ماشین که جایگزین درشکه شد، مراسم عروس کشان توسط 
ماشین برگزار می شود که در برخی از مواقع با سر و صدا، بوق 
در ساعات  برای شهروندان  مزاحمت  ایجاد  و  ممتد  زدن های 
پایانی شب همراه است. این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: 
امروزه در کشور ما سنت عروس کشان با تغییر بسیار، مفهوم 
اصلی خود را از دست داده و به مراسمی با حرکات خطرناک 
تبدیل شده است که بیشتر به مسابقه اتومبیل رانی، تولید صدا 
شباهت  انتهایی شب  ساعات  در  مردم  آسایش  زدن  هم  بر  و 
دارد. وی اظهار داشت: نیروی انتظامی باید برای مراسم عروس 
کشان ساعت خاصی را تعیین کرده و اجازه ندهد تا عده ای در 

ساعات انتهایی شب با سر و صدا در خیابان و بوق زدن های 
ممتد نظم شبانه و آسایش مردم را بر هم زنند؛ باید توجه داشت 
نام  به  به حریم دیگران  اما تجاوز  جشن در حریم خانه آری 
بیان این که  با  جشن، ممنوع است. این آسیب شناس اجتماعی 
سنت قدیمی راه اندازی کاروان عروسی امروز به یک ناهنجاری 
و وسیله ای برای آزار و اذیت دیگران تبدیل شده است، افزود: 
انجام  جوانان  توسط  بیشتر  اقدام  این  که  است  حالی  در  این 
می شود اما آنها باید بدانند برای لحظاتی شاد بودن نباید حقوق 
دیگران را نادیده بگیرند. شیخاوندی گفت: در برخی از مواقع 
زده  هم  بر  را  شهروندان  آرامش  تنها  نه  عروس  بردن  مراسم 
بلکه خاطره تلخی را نیز در ذهن عروس و داماد رقم می زند 
چرا که این مراسم ممکن است با تولید سر و صدای زیاد و 
ایجاد ترافیک در خیابان، نزاع، درگیری یا وقوع تصادف را به 

همراه داشته باشد.
برخوردی  چه  مردم  آسايش  سلب  عامالن  با   قانون 

می کند
در  که  خودروهایی  صاحبان  کرد:  اعالم  پلیس  پیش  چندي 
آلودگی صوتی  ایجاد  به  اقدام  عروسی  های  کاروان  همراهی 
معرفی  قضایی  مراجع  به  کنند،  مردم  از  آسایش  سلب   و 

می شوند.
در  است:  آمده  پلیس  هشدار  این  در  ایرنا،  از  نقل   به 
به  است  بیشتر  عروسی  مجالس  تعداد  که  جمعه  های  شب 
کلیه کالنتری ها ابالغ شده تا تعهد الزم را برای جلوگیری از 
ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت ها در هنگام مراسم عروس 
این  در  که  خودروهایی  شماره  افزود:  وي  کنند.  اخذ  کشان 
چنین مراسمی آلودگی صوتی ایجاد و از مردم سلب آسایش 
کنند ثبت و از طریق شناسایی آدرس، صاحبان این خودروها 
 احضار، توبیخ و به عنوان سلب کننده آسایش به مقام قضایی 

معرفی می شوند.

عروس ِکشاني که به اعصاب ِکشان تبديل مي شود:

کارناوال مرگ یا کارناوال عروسي

گزارش

هدف از کارناوال 
عروسي انتقال 
شادي عروس و 

داماد و همراهان 
آنها به ساير مردم 

و تقاضاي دعاي 
خير براي زندگي 
آنهاست اما هم 

اکنون اين قضيه 
به جوالنگاه آلودگي 
صوتي، ترافيك و 
اتالف وقت تبديل 

شده است

استاندار اصفهان:

برای اعتالی اصفهان از نخبگان استفاده می شود
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اطالع رساني
احضار

7/156 چون آقاي منصور رحيمي منفرد فرزند ناصر ش��كايتي عليه خانم زهره فرهمند 
حس��ن آبادي مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900659 
ك 115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز چهارشنبه 90/9/30 ساعت 9 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم 
مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9747  تقوي- مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي 

جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
7/162 آگه��ي ابالغ وقت دادرس��ي به اكبر حس��ين زاده موضوع دادخواس��ت عليرضا 
اسالمي و حامد اسالمي. عليرضا اسالمي مبني بر تقسيم مجموعه احداثي بر روي پالك 
ثبتي 15191/4115 بخش 5 ثبت اصفهان و الزام به تحويل كه تحت كالس��ه 900395 
ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت خواهان ابالغ بوسيله نشر آگهي شده است كه مراتب 
طبق ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتشر 
مي گردد. بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي شود كه در تاريخ 90/10/6 ساعت 10/30 صبح 
جهت رس��يدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شويد. در صورت 
عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه غيابًا رسيدگي 
و رأي مقتض��ي صادر خواهد نمود. م الف/ 9685 مدير دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/174 شماره ابالغيه: 9010100350602981، شماره پرونده: 9009980350600474، 
دادخواس��تي  زاده  آب��داري  گ��ودرز  خواه��ان   ،900480 ش��عبه:  بايگان��ي   ش��ماره 
به طرفيت خوانده بهزاد اس��توان فرزند ارس��الن فعاًل مجهول المكان تقديم دادگاه های 
 عمومی شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
9009980350600474 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 1390/10/25 و س��اعت 9 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوي��ز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
آق��اي بهزاد اس��توان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف/ 9694 فاني- مدير دفتر ش��عبه ششم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
 7/192 شماره درخواست: 9010460352700045، شماره پرونده: 8909980359400685،
شماره بايگاني شعبه: 900209، شاكي  ابراهيم جان نثاري شكايتي برعليه امير خرسندي 
به اتهام ايراد جرح عمدي با چاقو و فحاشي تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد نيكبخت- ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه پرونده 8909980359400685 
ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 1390/10/26 و ساعت 9 صبح تعيين شده است. به 
عل��ت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی كيفري و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در 
ش��عبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگوئي به اتهام خويش در دادگاه حاضر 
ش��وند وگرن��ه اقدام قانوني بعمل مي آي��د. م الف/ 9697 مدير دفتر ش��عبه 101 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
7/215 چون آقاي قاس��معلي حس��ن عباسي فرزند عليرضا ش��كايتي عليه آقاي مجيد 
رضائي��ان مبني بر مش��اركت در ايراد ض��رب و جرح عمدي مطرح نم��وده كه پرونده 
آن به كالس��ه 900825 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز چهارش��نبه 
90/11/5 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 
و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9828 مدير دفتر شعبه 121 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
7/216 چ��ون آقاي مجي��د متغير و غيره ش��كايتي عليه آقاي��ان 1- قديرعلي محمدي 
فرزن��د رمض��ان 2- اب��وذر تقي��ان فرزند ذبي��ح اله مبني ب��ر اخالل در نظ��م اقتصادي 
 كش��ور مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900811 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/11/9 ساعت 9:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9829 

مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
7/218 چون آقاي س��عيد ابن مس��عود ش��كايتي عليه آقاي مهرداد نب��ي مبني بر تهديد 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900824 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز چهارشنبه 90/11/5 ساعت 9:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9827 

مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/220 شماره ابالغيه: 9010100351902440، شماره پرونده: 9009980351901088، 
شماره بايگاني شعبه: 901136، خواهان حبيب اله آقارخ ميرآبادي دادخواستي به طرفيت 
خوان��ده مينو آقانجفي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه 
جهت رس��يدگی به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980351901088 ثبت 
گرديده و وقت رس��يدگی آن 1390/10/27 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت 
مجه��ول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
ضمائ��م را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 9832 

پيرامون- مدير دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( اصفهان
 

اخطاريه
7/244 شماره ابالغنامه: 9010100353201756، شماره پرونده: 8809980359400916، 
شماره بايگاني شعبه: 900793، مشخصات ابالغ شونده حقيقي: احمد محمدي متواري، 
تاريخ حضور: 1390/11/30 يكش��نبه ساعت: 11:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، 

علت حضور: در خصوص ش��كايت رس��ول رضوي زاده عليه شما در وقت مقرر فوق 
جه��ت رس��يدگي در اين دادگاه حاضر ش��ويد. م الف/ 9904 دفتر ش��عبه 106 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
7/271 شماره ابالغيه: 9010100350502165، شماره پرونده: 9009980350500125، 
كالس��ه پرونده: 900148ح/5. وقت رسيدگی: 1390/10/13 ساعت 11 صبح. خواهان: 
شهرداری اصفهان. خوانده: فريدون عصار زادگان. خواسته: الزام به انتقال رسمی پالك 
ثبتی 4039/1 بخش 5 اصفهان بصورت س��ه باب مغازه ب��ه متراژ 80 مترمربع. خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 5 حقوقی 
اصفه��ان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجه��ول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نش��ر 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 
رس��يدگی حضور به هم رس��اند. ناظمی هرندی - مدير دفتر ش��عبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/272 شماره ابالغيه: 9010100350502167. شماره پرونده: 9009980350500790. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900848. خواهان بانك صادرات ب��ا نمايندگی محمد جهرمی 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان مهناز، مهراندخت، مه��رزاد، داريوش، مهرناز، مهرخ 
همگی به ش��هرت سطوت به خواس��ته اصالح سند مالكيت ش��ماره 42/1/29-2584 
صفحه 327 دفتر 53 مربوط به شش��دانگ پالك ثبتی 9224/29 بخش 3 اصفهان تقديم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 
پنجم دادگاه عمومی )حقوقی(  شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ 
باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان – طبقه يك 
– ات��اق ش��ماره 105 ارجاع و به كالس��ه 9009980350500790 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1390/10/13 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز مادده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ي��ك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار اگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ناظمی - مدير دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان
 

ابالغ   
7/273 شماره ابالغيه: 9010100352102058. شماره پرونده: 9009980352101008. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 901050. خواهان/خواهان ه��ا ايران دخت حس��ينی چالگر 
دادخواس��تی به طرفي��ت خوانده/خواندگان وحيد رحمانی تقدي��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه بيس��ت و يكم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان 
ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبقه 1- اتاق شماره 
120 ارج��اع و به كالس��ه 9009980352101008 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 
1390/09/22 و س��اعت 8 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. مدير دفتر ش��عبه بيست و يكم دادگاه عمومی 

حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
 

احضار
7/297 چون آقاي حسين حبيبي فرزند محمدعلي شكايتي عليه آقاي اميرحسين صالحي 
مبني بر مشاركت در سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890875 ك 117 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوشنبه 1390/11/17 ساعت 11/30 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 10192 مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/313 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به حس��ين اخالقي بوزاني و اي��ران اخالقي بوزاني 
موضوع دادخواس��ت مؤسس��ه مالي و اعتباري قوامين مبني بر خلع يد كه تحت كالسه 
90-329 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خواندگان درخواس��ت ابالغ بوس��يله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق 
م��اده 73 براي ي��ك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر 
م��ي گردد بدينوس��يله به نامبردگان ابالغ مي ش��ود كه در تاريخ 1390/10/17 س��اعت 
11/30 صبح جهت رسيدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر شويد. 
در ص��ورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه دادگاه غيابًا رس��يدگي و رأي 
مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 10154 مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي 

اصفهان
 

ابالغ 
7/329 شماره دادنامه: 9010100350502263. شماره پرونده: 8909980350501313. 
شماره بايگانی شعبه: 891341. خواهان: محمدهادی عابدی فرزند علی با وكالت آقای 
محمد اس��ماعيلی دادخواس��تی به طرفيت خوانده محمودرضا زرين فرزند حس��ين به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 95/550/000 ريال بابت س��هم ش��راكت خوروجراثقال به شماره 
انتظامی 59ع225 ايران13 و خس��ارت تأخير تأديه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبقه يك – اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به كالس��ه 
8909980350501313 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/10/17و س��اعت 
08:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پ��س از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاض��ر گردد. م ال��ف: 10170  ناظمی - مدير دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه پنجم دادگاه 

عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

مزايده
7/357 اج��راي احكام ش��عبه 19 دادگاه حقوقي اصفهان در خص��وص پرونده اجرايي 
كالس��ه 900086 له خانم اكرم منصوري حس��ن آبادي عليه آقاي س��عيد طيبي حس��ن 
آبادي به نشاني فعاًل ساكن زندان اسدآبادمباركه مبني بر مطالبه مهريه به ميزان 20/000 
ريال بهاي هديه قرآن و 262/5 ريال بابت مهر الس��نه و مبلغ 322/690/698 ريال وجه 
نقد كه براس��اس ش��اخص بانك مركزي ج.ا.ا محاسبه ش��ده بابت اصل خواسته و مبلغ 
179/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محكوم لها جمعا به ميزان 322/889/960 
ري��ال و پرداخت مبل��غ 16/134/830 ريال به عنوان حق االج��راي دولتي در نظر دارد 
جلسه مزايده اي در مورخ 90/8/18 از ساعت 10 تا 11 صبح به منظور فروش يك باب 
منزل مس��كوني در دو طبقه واقع در اصفهان، خ جي، كردآباد، شيخ آباد، كوچه رسالت،  
پالك 17، كدپس��تي 8159935634 )كه حس��ب نظريه كارشناس رسمي دادگستري در 
نظريه اي كه مصون از هر گونه اعتراض باقي مانده( محل مذكور داراي قولنامه عادي به 
ص��ورت يك باب منزل دو طبقه با 97 مترمربع عرصه و حدود 136 مترمربع اعياني در 
دو طبقه با ديوارهاي آجري، سقف تيرچه بلوك، بدنه ها گچ و رنگ آشپزخانه سرويس 
حمام كاش��ي سراميك درب ها چوبي پنجره ها آهني شيش��ه خور حياط با نماي آجر و 
ك��ف موزاييك فرش داراي آب و برق و گاز اس��ت كه با توجه به موقعيت محل متراژ 

عرصه و اعيان نوع و قدمت ساخت نوع كاربري اشتراكات و امكانات نداشتن سند و با 
توجه به كليه عوامل مؤثر در قضيه ارزش ششدانگ منزل مسكوني مذكور در اين تاريخ 
جمعاً برابر با مبلغ پانصد و شصت ميليون ريال معادل پنجاه و شش ميليون تومان برآورد 
مي گردد كه س��هم خوانده آقاي س��عيد طيبي به ازاء يك دوم آن برابر با 280/000/000 
ريال معادل بيست و هشت ميليون تومان مي باشد و در خصوص اعمال ماده 111 طبق 
اس��تعالم از كالنتري 34 اصفهان 90/6/31 مالكيت سه دانگ از منزل مذكور در تصرف 
محكوم عليه مي باش��د، در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تري اصفهان، واقع در خ 
ش��هيد نيكبخت برگزار نمايد. ضمنًا متذكر مي گردد طالبين خريد مي توانند حداقل پنج 
روز قبل از مزايده از محل مذكور بازديد نمايند و كس��اني مي توانند در مزايده ش��ركت 
كنن��د كه حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته و برنده مزايده 
فردي اس��ت كه باالترين قيمت از نظريه كارشناس را پيشنهاد نمايد. م الف/ 10249 از 

طرف مدير اجراي احكام شعبه 19 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
7/364 خان��م نس��رين گرگی فرزند خداداد دادخواس��تی به طرفيت آقای غالمحس��ين 
فرهادی فرزند بارون به خواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به كالسه 
9009980351600985 ح/16 و به ش��ماره رديف بايگانی 901023 در شعبه 16 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگی روز چهارش��نبه مورخ 90/9/23 
س��اعت 10:30 تعيين شده است. از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور 
دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در يكی از روزنامه ها 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 ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم 
حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف: 10314 يزدان پناه - مدير دفتر ش��عبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
7/365 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به سجاد حيدرپور. كالسه 
پرونده: 900323 ح/26. وقت رس��يدگی: 90/10/21 س��اعت 11 صبح. خواهان: فرزانه 
كالنتری فرزند غالمعلی. خوانده: س��جاد حيدرپور چالش��تری فرزند بهرام. خواس��ته: 
طالق. خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 26 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی 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 دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 
باال جهت رس��يدگی حضور به هم رس��اند. م الف: 10316 ارژندی - مدير دفتر ش��عبه 

26 دادگاه عمومی اصفهان 
 

احضار
7/366 چون آقای حس��ين مذنبی فرزند جواد ش��كايتی عليه آقای محمد يعقوب زاده 
مبن��ی بر خيان��ت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900836 ك102 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه 1390/11/5 ساعت 10 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آيين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10317 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

احضار
7/367 چون آقای عليرضا احمد سرش��ت فرزند منوچهر ش��كايتی عليه آقای احس��ان 
باق��ری فرزند مرتضی مبن��ی بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
900854ك102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز شنبه 90/11/8 ساعت 8:30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10318 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

احضار
7/368 چون خانم مريم محمودی فرزند منصور شكايتی عليه آقای حسين صادقی فرزند 
محمود مبنی بر انتقال مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900864ك102 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 90/11/10 ساعت 8:30 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10319 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

احضار
7/369 چون آقای مس��عود حقيقت دوس��ت ش��كايتی عليه آقای امير ميرزايی مبنی بر 
خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900802 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز ش��نبه 90/11/8 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

10320 مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ
7/380 شماره ابالغيه: 9010100351404030، شماره پرونده: 9009980351400748، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900749، خواهان رضوان السادات سيادت نائيني دادخواستي به 
طرفيت خواندگان حميدرضا حاج عليزاده و ايران جعفري دستجردي تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 
)حقوق��ي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 
9009980351400748 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/23 و س��اعت 
8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 

م الف/ 10307 شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
7/394 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: 90-554/

ح12 وقت رس��يدگی: 90/11/1 – 12 ظهر خواهان: ذبي��ح اله محمودی فرزند محمد. 
خوانده: ابراهيم ش��هبازی فرزند ماشاءاله. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه ه��ای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 12 حقوقی ارجاع گرديده و 
وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار محلی 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 به هم رساند. م 

الف: 10347 مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان 
 

ابالغ 
7/395 شماره ابالغيه: 9010100350603134. شماره پرونده: 9009980350600111. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 900111. خواهان ها اكبر حاجی آقای اصفهانی و فخری حاجی 

آق��ای اصفهانی و زه��را حاجی آقای اصفهانی و زهره حاجی آق��ای اصفهانی و پروانه 
حاج��ی آقای اصفهانی و رحيم حاجی آقای اصفهان��ی و منصور حاجی آقای اصفهانی 
و آغ��ا بيگم لقمانی دادخواس��تی به طرفيت خواندگان فرزان��ه صدوقی و رزيتا ميرزاده 
و زهره س��بزه واری و ش��يوا ميرزاده و فريب��ا ميرزاده و پويا مي��رزاده )همگی مجهول 
المكان( و دكتر محمدرضا عالم و دكتر حس��ين اخ��وان و فرزاد صدوقی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد 
نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 310 ارجاع 
و به كالس��ه 9009980350600111 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/12/01 
و س��اعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان فوق الذكر 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 10349 مدير دفتر ش��عبه ششم دادگاه 

عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ
 7/406 شماره درخواست: 9010460352700046، شماره پرونده: 9009980362100871،
ش��ماره بايگانی شعبه: 900790، شاكی سيد محمد حسين انصار شكايتی بر عليه مهدی 
كوهگرد به اتهام جرح عمدی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان كه جهت 
رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – 
خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
– طبقه 3- اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه پرون��ده 9009980362100871 ثبت 
گرديده و وقت رس��يدگی آن 1390/11/11 و ساعت 8 صبح تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 115 قانون آيين 
دادرس��ی كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نش��ر آگهی در 
ش��عبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگويی به اتهام خويش در دادگاه حاضر 
ش��وند وگرنه اقدام قانونی بعمل می آيد. م الف: 10522 مدير دفتر ش��عبه 101 دادگاه 

عمومی جزائی اصفهان 
 

ابالغ
7/408 شماره دادنامه: 9010100353703149، شماره پرونده: 9009980363000496، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900619، ش��اكي: خانم راهله زاهدي مزرعه شوري فرزند فضل 
اله ش��كايتي علي��ه مهدي كاويانپور فرزند محمد مبني بر ت��رك انفاق تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 111 دادگاه 
عمومي )كيفري( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 343 ارجاع و به كالسه 
9009980363000496 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/11/24 و س��اعت 
8:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني 
و دس��تور دادگاه مرات��ب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را درياف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��يدگي حاضر گردد. م ال��ف/ 10520 اديبي- مدير دفتر ش��عبه 111 دادگاه عمومي 

جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/416 شماره ابالغيه: 9010100352002368، شماره پرونده: 9009980352000436، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 900472، خواه��ان خان��م ش��هناز ده��دار با وكال��ت پدرام 
داوري دادخواس��تي ب��ه طرفي��ت خوانده فيروز كي��ان پور تقدي��م دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه بيس��تم دادگاه عمومي حقوقي 
)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
 س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 2 اتاق ش��ماره 249 ارج��اع و به 
كالس��ه 900472 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/26 و س��اعت 9:30 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوي��ز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و 
 دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده

پ��س از نش��ر آگهي و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل 
خ��ود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را درياف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��يدگي حاض��ر گ��ردد. م ال��ف/ 10489 مدي��ر دفتر ش��عبه بيس��تم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

اخطاريه
7/422 شماره ابالغنامه: 9010100351002939. شماره پرونده: 9009980351000697. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900697. در خصوص دعوی كريم ساوجی به طرفيت منصور 
موزرمنی فرزند اس��داله به نش��انی مجهول المكان تاريخ حضور: 1390/11/17 دوشنبه 
س��اعت 09:30 محل حضور اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت 
– س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 316 . در وقت 
مقرر فوق جهت رس��يدگی در اين دادگاه حاضر ش��ويد. ضمنًا به پيوس��ت نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمايم ارس��ال می گردد. م الف: 10476 دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  
 

اخطاريه
7/425 شماره ابالغنامه: 9010100351003020. شماره پرونده: 9009980351000704. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 900704. در خصوص دعوی اصغر طالبيان به طرفيت سيد بيژن 
رحيميان فرزند سيد رضا به نشانی مجهول المكان تاريخ حضور: 1390/11/18 سه شنبه 
س��اعت 11:30 محل حضور اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت 
– س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 316 . در وقت 
مقرر فوق جهت رس��يدگی در اين دادگاه حاضر ش��ويد. ضمنًا به پيوس��ت نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمايم ارسال می گردد. م الف: 10475  دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  
 

ابالغ
7/428 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به سپهر صادق سميعی كالسه 
پرونده: 901011ب26 وقت رسيدگی: چهارشنبه 90/10/7 ساعت 8:30 صبح. خواهان: 
الهام جوش��ن فرزند محمدعلی. خوانده: سپهر صادق سميعی فرزند داريوش. خواسته: 
طالق. خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 26 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نش��ر 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 
رس��يدگی حضور به هم رس��اند. م الف: 10511 ارژندی - مدير دفتر ش��عبه 26 دادگاه 

عمومی اصفهان 
 

احضار
7/430 چ��ون آقای عل��ی قلندری نماينده حقوقی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اهواز 
شكايتی عليه آقای اردشير جليلی فرزند عليار مبنی بر جعل مدرك تحصيلی و استفاده از 
آن مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900425ك111 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 1390/10/14 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
می باشد، لذا حسب ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد 
جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف: 10504 اديبی - مدير 

دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی اصفهان
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ابالغ

7/433 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به كشاورزان حسن آباد جرقويه موضوع دادخواست 
دهياری روس��تای دس��تجرد و دهياری روستای كمال آباد – شورای اسالمی دستجرد و 
ش��ورای اس��المی كمال آباد مبنی بر اعاده وضع به حال سابق كه تحت كالسه 900675 
ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن 
مح��ل اقامت خواندگان مراتب طبق ماده 73 و 74 ق.آ.ب.م برای يك نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالع 
می ش��ود كه برای تاريخ 90/10/6 س��اعت 9 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور يا عدم ارس��ال اليحه 
دفاعی و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. 

م الف: 10502 مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/438 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به خانمها مهين و زهره هر دو آذرگشس��ب و س��يد 
غالمرضا شهش��هانی و س��يد مجيد شهش��هانی موضوع دادخواست س��يد جالل الدين 
طاهری اصفهانی مبنی بر مطالبه ارزش س��رمايه و انتقال س��رقفلی س��ه دانگ مغازه كه 
تحت كالسه 900713 ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به 
علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق 
ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتشر می 
گردد بدينوس��يله به نامبردگان ابالغ می ش��ود كه برای تاريخ 90/9/28 ساعت 9 صبح 
جهت رس��يدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد. در صورت 
عدم حضور يا عدم ارس��ال اليحه دفاعی و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی 
و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 10492 مدير دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

احضار
7/439 چون خانم مهناز آنی فرزند علی ش��كايتی عليه حميد س��عيدی مبنی بر فحاشی 
و تخري��ب و تهديد با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900868ك102 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 90/10/26 ساعت 10:30 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10512 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی
7/440 كالسه پرونده: 90/304. وقت رسيدگی: 90/11/10 ساعت 8:30 صبح. خواهان: 
محمد كرمی فرزند رمضانعلی. خواندگان: كيوان شارقی – مريم اظهری و غيره. خواسته: 
الزام به تنظيم و انتقال س��ند رس��می تمامی ش��ش دانگ ثبتی ش��ماره 25282. خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه اول ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين 
آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به 

هم رساند. م الف: 10524 از طرف مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان 
 

احضار
7/449 چون گزارش شعبه 27 دادگاه حقوقي شكايتي عليه آقاي عباس بخشي مبني بر 
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900813 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه 90/11/9 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د،  لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 10562 مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/450 شماره ابالغيه: 9010100351802604، شماره پرونده: 9009980351801132، 
شماره بايگاني ش��عبه: 901172، خواهان مرضيه بهرامي دادخواستي به طرفيت خوانده 
حس��ن نوربخش تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگي به شعبه هجدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به كالس��ه 9009980351801132 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگي آن 1390/10/07 و ساعت 8:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عموم��ي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 10563 نوري- منش��ي شعبه 

هجدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/455 شماره درخواست: 9010460352100020، شماره پرونده: 9009980352100786، 
شماره بايگاني ش��عبه: 900823، پيرو درخواست شماره 9010460352100020 مورخ 
1390/5/24 من��درج در روزنامه زاينده رود اصفهان خواه��ان عبدالرضا درمياني فرزند 
مجتبي دادخواس��تي به طرفيت خوانده ايران پورهاش��مي فرزند حسين و اخترالملوك 
درميان��ي فرزند محم��ود و ليال درمياني فرزند محمدتق��ي و بدرالملوك درمياني فرزند 
محم��ود و حامد درمياني فرزند محمدتقي و مق��دس بيدآبادي فرزند ميرزامحمدتقي و 
صغ��را بيگم مفتاق فرزند مي��رزا محمد تقي و محبوبه ايرواني فرزند فضل اله و پريوش 
درميان��ي فرزند مرتضي و محمد درمياني فرزند ميرزا محمدتقي و آذين دخت درمياني 
فرزن��د محمد تقي و طاهر بيگم درمياني )كلباس��ي( فرزند محمدعلي و عاطفه درمياني 
فرزند مجتبي و ليدا درمياني فرزند محمدتقي به خواس��ته اثبات نسب تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگي به شعبه بيس��ت و يكم دادگاه عمومي 
حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به كالسه 
پرون��ده 9009980352100786 ثب��ت گردي��ده و وقت رس��يدگي آن 1390/10/12 و 
ساعت 10:00 تعيين شده است. نظر به اينكه مشخصات خواندگان رديف 6 و 7 مندرج 
در روزنامه توس��ط وكيل خواهان اش��تباه اعالم شده بود ضمن اصالح به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردند. م الف/ 10558 دفتر شعبه 

21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/459 شماره ابالغيه: 9010100351404030، شماره پرونده: 9009980351400748، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900749، خواهان رضوان السادات سيادت نائيني دادخواستي به 
طرفيت خواندگان حميدرضا حاج عليزاده و ايران جعفري دستجردي تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 
)حقوق��ي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 
9009980351400748 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/23 و س��اعت 
8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 

نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 

م الف/ 10564 منشي شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
7/460 اج��راي اح��كام ش��عبه 8 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي 
در خصوص كالس��ه اجرايي 149/90 ج/ 8 محكوم له آزاده حس��يني، عليه سيد محمد 
حسيني جبلي به نشاني: اصفهان، سه راه ملك شهر، بلوار پرستار، ك بهارستان، مجتمع 
س��ادات، ط اول، واحد 3 مبني بر دس��تور فروش در روز چهارشنبه تاريخ 90/8/18 از 
س��اعت 8 تا 9 صبح در محل اين اجرا، اتاق 315 طبقه سوم دادگستري شهيد نيكبخت 
جهت فروش ش��ش دانگ پالك ثبتي به ش��ماره 99/5898 و 99/5907 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان به نش��اني اصفهان، س��ه راه ملك شهر، خ گلس��تان، بلوار پرستار، ك 
بهارس��تان، ساختمان س��ادات، ط اول، واحد 3 كه اكنون در تصرف سيد محمد حسيني 
جبلي مي باشد با وصف كارشناسي ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگ��زار نماي��د. طالبين خريد تا پنج روز قبل از جلس��ه مزايده به نش��اني ملك قادر به 
بازدي��د از آن خواهن��د بود تا با تودي��ع نقدي 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده 
ش��ركت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيم��ت برنده مزايده خواهد ب��ود. هزينه هاي 
اجرايي برعهده محكوم عليه اس��ت. اوصاف ملك براس��اس نظر كارش��ناس: مساحت 
آپارتمان حدود 96/2 مترمربع به انضمام س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ پاركينگ در 
طبقه همكف و قدرالس��هم از عرصه مش��اعي و مشاعات و بنا شده از ديوارهاي آجري 
و س��قف تيرچه بلوك، نماي خارجي آجر با پنجره ه��اي آلومينيومي و نماي داخل گچ 
و رنگ با درب هاي چوبي و كف موكت. س��رويس هاي بهداش��تي و آشپزخانه كاشي با 
كف سراميك و كابينت هاي چوبي و فلزي داراي انشعابات آب، برق و گاز و همچنين 
مشخصات سند سه دانگي ارائه شده به شماره ملك 5907 و 99/5898 كه در دفتر 523 
در صفحه 203 تحت شماره 115506 به ثبت رسيده و واقع است در بخش شانزده ثبتي 
اصفهان ارزيابي شش دانگ آپارتمان فوق با توجه به موقعيت محل و شرايط روز مبلغ 
578/000/000 ريال معادل پنجاه و هفت ميليون و هشتصد هزار تومان و سه دانگ آن 
مبلغ بيس��ت و هش��ت ميليون و نهصد هزار تومان تعيين مي گردد. م الف/ 10565 مدير 

اجراي احكام شعبه 8 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/483 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: 90-441/

ح12. وقت رسيدگی: 90/10/26 – 11 صبح. خواهان: آرموند ميناس خاكچيان. خوانده: 
محمد معروفی نيس��تانك فرزند حس��ين. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه ه��ای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 12 حقوقی ارجاع گرديده و 
وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار محلی 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 به هم رساند. م 

الف: 10677 مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان 
 

احضار 
7/484 چون آقای عبدالواحد تورزی فرزند عبدالحق شكايتی عليه آقای مصطفی رضايی 
مبن��ی بر صدور چك بالمحل مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900878ك102 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه 90/10/28 ساعت 10:30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ی كيفری مراتب ي��ك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طب��ع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دع��وت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در 
 وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10678 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی 
جزايي اصفهان 

 
احضار 

7/485 چ��ون آقای محمود بازاريان فرزند محمدرضا ش��كايتی علي��ه آقای احمدرضا 
ش��يخيان س��ودانی مبنی بر صدور چك بالمحل مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
900876ك102 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز س��ه ش��نبه 1390/10/27 
ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 
180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10679 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزايي اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسي
7/486 پيوند خيام باش��ی شكايتی عليه آقای عليرضا رمضانی صدر مطرح نموده كه به 
كالس��ه 900876ك107 اين ش��عبه ثبت و بوقت رسيدگی روز دوشنبه مورخ 90/9/21 
ساعت 8 صبح تعيين گرديده است. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود تا نامب��رده فوق در مهلت مقرر در اين ش��عبه واقع در خيابان ش��هيد 
نيكبخت اصفهان حضور به هم رس��اند. بديهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور دادگاه 
تصميم مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 10680 مدير دفتر شبعه 107 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان 
 

احضار 
7/488 چ��ون آقايان پژمان فرامرزپور فرزند البرز– ايمان صراف نابك فرزند محمود و 
حميد مس��تأجران فرزند مرتضی شكايتی عليه آقای جواد مستأجران مبنی بر شركت در 
نزاع منجر به ضرب و جرح عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891360ك117 
اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز دوش��نبه 90/11/24 س��اعت 11:30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ی كيفری مراتب ي��ك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
 مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10684 مدير دفتر شبعه 117 دادگاه عمومی جزايي 

اصفهان 
 

ابالغ
7/495 شماره ابالغيه: 9010100351404172، شماره پرونده: 9009980351400750، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900741، خواهان: محمد حس��ن وفائي نائيني دادخواس��تي به 
طرفي��ت خوانده ايران جعفري دس��تجردي و حميدرضا حاج عليزاده تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي 
)حقوق��ي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 
9009980351400750 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/23 و س��اعت 
9:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني 
و دس��تور دادگاه مرات��ب يك نوب��ت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود 
ت��ا خوانده پس از نش��ر آگه��ي و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
 نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 10667  منش��ي ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

احضار 
7/513 چون خانم حميرا غالمی فرزند غالمحس��ين ش��كايتی عليه خانم فريده اصغری 
فرزن��د صفرعلی مجه��ول المكان مبنی بر ايراد ضرب و ج��رح عمدی و توهين مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 900264ك111 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 
90/10/28 س��اعت 8 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا 

حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10735 اديبی - مدير دفتر ش��عبه 

111 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

ابالغ
7/514 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی به آقای محم��ود بانك فرزند اس��ماعيل موضوع 
دادخواس��ت خانم پروين كيخس��روی مبنی بر جلب ثالث و تنفيذ متن و قرارداد اجاره 
مورخ 81/5/30 كه تحت كالس��ه 900454ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسيله 
نش��ر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی درج و نشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 
90/10/19 ساعت 9 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعی و يا عدم معرفی 
وكيل دادگاه غيابًا با رس��يدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 10734 مدير 

دفتر شبعه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار 
7/516 چ��ون آقای عل��ی حبيبی فرزند احس��ان و عليرضا اس��ماعيلي فرزند جهانگير 
شكايتی عليه آقای حسين مهيار فرزند علی )حسين مهيار( مبنی بر سرقت پرنده مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 890257ك111 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 
90/11/9 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا 
حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 10736 اديبی - مدير دفتر ش��عبه 

111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ
7/517 شماره ابالغيه: 9010100351303601، شماره پرونده: 9009980351300172، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 900173، خواهان سعادت مراتب دادخواستی به طرفيت خوانده 
مختار محمودی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان 
چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 
3- اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به كالس��ه 9009980351300172 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1390/11/17 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 10742 منشی شعبه سيزدهم 

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان  
 

ابالغ
7/521 شماره ابالغيه: 9010100350502482، شماره پرونده: 9009980350500862، 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900920، خواهان عبدالرض��ا يزدان پناه��ی فرزند محمدعلی 
دادخواس��تی ب��ه طرفيت خوان��ده فاخر آب��اد فرزند محمود ب��ه خواس��ته مطالبه مبلغ 
90/000/000 ري��ال وج��ه چك ش��ماره 091490-87/8/27 عهده بان��ك اقتصادنوين 
ش��عبه توحيد اصفهان تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده كه جهت 
رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
– خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان 
اصفه��ان – طبق��ه يك- اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به كالس��ه 9009980350500862 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/10/26 و س��اعت 09:00 تعيين ش��ده است. 
ب��ه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
 از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 10740 
ناظم��ی – مدي��ر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان 

اصفهان  
 

ابالغ 
7/527 شماره ابالغيه: 9010100351404201، شماره پرونده: 9009980351400402، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900402، خواهان بانك ملت به مديريت آقای علی ديواندری 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان منصور عرب بافرانی و اكبر بس��الت پور و حس��ن 
عرب بافرانی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان 
چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 
3- اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالس��ه 9009980351400402 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1390/09/22 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 10747 منشی شعبه چهاردهم 

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

ابالغ 
7/528 شماره: 900401 خواهان بانك ملت به مديريت آقای علی ديواندری دادخواستی 
به طرفيت خوانده مرتضی رس��تم زاده و محمدرضا كبيری منش و حسن كبيری تقديم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهاردهم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – 
خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 
322 ارج��اع و به كالس��ه 9009980351400401 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 
1390/09/22 و س��اعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 10746  منشی دادگاه حقوقی شعبه چهاردهم 

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

احضار 
7/538 چ��ون آقای جواد بهراميان و غيره ش��كايتی عليه آق��ای محمدرضا و خانم الهام 
احم��دی مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی و فحاش��ی مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 900949ك120اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 90/11/12 س��اعت 
8:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 
180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 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: 10804  محس��نی - مدير دفتر ش��عبه 120 

دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

مزايده
7/540 اجرای احكام شعبه 25 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايی 
كالسه 90004ج25 له خانم سميه بت شكن و عليه آقای علی شيروانی بخواسته مطالبه 

مهريه در نظر دارد جلس��ه مزايده ای را در مورخ 90/8/19 از س��اعت 9 الی 10 صبح 
در اجرای احكام ش��عبه 25 حقوقی اصفهان واقع در خيابان نيكبخت – دادگستری كل 
اس��تان اصفه��ان – طبقه دوم – اتاق 260 برگزار نماي��د. در اين خصوص مورد مزايده 
طبق��ه اول ملك واق��ع در خيابان امام خمينی – خيابان عاش��ق آب��اد – كوچه بهداری 
)ش��ماره50( – كوی پش��ت بهداری – كوی حس��ينی – منزل آخر – س��مت چپ كه 
براس��اس نظريه كارشناسی رسمی دادگس��تری كه مصون از هرگونه اعتراض باقيمانده 
ب��ه قيمت كل 124/200/000 ري��ال ارزيابی و قيمت گذاری گردي��ده و طالبين خريد 
م��ی توانن��د 5 روز قبل از تاريخ مزاي��ده از پالك فوق الذكر بازدي��د نمايند. مزايده از 
 قيمت كل كارشناس��ی ش��روع و برنده مزايده فرد يا افرادی هس��تند كه باالترين قيمت 
پيش��نهادی ارائ��ه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را همراه داش��ته باش��ند ضمنا كليه 
 هزين��ه های مربوط��ه در مزايده ب��ر عهده برنده مزاي��ده خواهد ب��ود. م الف: 10813  

مدير دفتر شعبه 25 حقوقی اصفهان 
 

مزايده
7/560 اجرای احكام ش��عبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای 
در خصوص پرونده اجرايی 356/89ج/11 له حميد س��لطان قورخانه، عليه آقايان علی 
و اكبر س��تاره به نش��انی خيابان محمودآباد – خيابان مرغ ناز – خيابان دهم – سنگبری 
ستاره نو به خواسته 79/407/069 ريال بابت محكوم به و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
دس��تمزد كارش��ناس و 2/950/000 ريال حق االجرا و 160/000 ريال بابت نشر آگهی 
در روز چهارشنبه 90/8/18 ساعت 10 تا 11 در محل ساختمان دادگستری كل، خيابان 
نيكبخت، طبقه س��وم، اتاق 320 برگزار نمايد. مال توقيفی ش��امل يك دستگاه قله بر و 
س��اب نواری می باشد كه توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و محكوم عليهم 
اعتراض نموده و با ارجاع به هيات س��ه نفره به ش��رح ذيل ارزيابی گرديده است. يك 
دس��تگاه قله بر تك تيغه س��اخت ايران مجهز به موتور و گيربكس به قدرت 100 اسب 
و ارتفاع كاری 2/5 متر با عمق برش 63 س��انتيمتر و سيس��تم حركت طولی و عرض و 
عمودی با هيدرو موتور 4/5 كيلو وات دارای سيس��تم فرمان اتومات و دس��تی با تابلو 
برق به ارزش 180/000/000 ريال و قيمت يك دس��تگاه ساب نواری ساخت ايران كه 
دارای 14 كلگی با 14 دس��تگاه موتور كه هر كله دارای تابلو برق مجزا و قابی كنترل و 
قادر به س��اب دادن س��نگ تا عرض 80 سانتی متر كه با حركت دورانی كلگی و حرك 
كل دس��تگاه به طور عرضی انواع س��نگ ها را با طول های مختلف س��اب می دهد و 
مجموعه دس��تگاه س��اب مجهز به سيس��تم پنوماتيك با اس��تفاده از موتور كمپرسور و 
سيس��تم خنك كننده توسط آب با مدار گردشی می باشد و همينطور دارای تابلو فرمان 
مركزی نيز می باش��د. لذا ارزش دس��تگاه با توجه به شرايط بازار و ساير عوامل به مبلغ 
540/000/000 ريال كه قيمت دو دستگاه جمعا 720/000/000 ريال ارزيابی می گردد. 
طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده با مراجعه به نشانی شهرك صنعتی محمود 
آباد – خيابان دهم از اموال توقيفی ديدن نمايند و در صورت تمايل به خريد ده درصد 
قيمت كارشناس��ی را در روز مزايده به همراه داش��ته باش��ند. بديهی است كسانی برنده 
هستند كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند. م الف: 10845 خزايی – مدير اجرای احكام 

شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
7/562 شماره ابالغيه: 9010100351404217. شماره پرونده: 9009980351400374. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900374. خواه��ان بانك ملت ب��ه مديريت عل��ی ديواندری 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان محمد آزادی و غالمحس��ين عرب بافرانی و حس��ن 
عرب بافرانی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان 
چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 
3- اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالس��ه 9009980351400374 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1390/09/20 و ساعت 09:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 10843 منشی دادگاه حقوقی 

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7/563 آقای ش��هرام ملكوتی فرزند س��راله دادخواستی به طرفيت خانم پروانه محمدی 
فرزند حس��نعلی بخواسته سلب حضانت نس��بت به طفل مشترك به نام سانيا 3 ساله به 
اين دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به كالسه 9009980352201118 و به شماره بايگانی 
901165 در شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگی مورخ 
90/11/8 س��اعت 9:30 صبح تعيين شده اس��ت از آنجا كه خوانده مجهول المكان می 
باش��د به دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در يكی 
از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر و در اين مدت 
جهت اعالم آدرس و يا دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 
نمايد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف: 10844 افغانی - مدير 

دفتر شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

مزايده
7/575 اجراي احكام ش��عبه 13 دادگاه حقوق��ي اصفهان در اجرای مفاد اجرائيه پرونده 
كالس��ه 69/90ج/13 له آقای نعمت علی نادری عليه ش��ركت خانه عمران زاينده رود 
به آدرس زيار – روس��تای برس��يان – جاده هرند دو كيلومتر بعد از روستای برسيان – 
س��مت راس��ت جاده – شركت خانه عمران زاينده رود )راه سازی( مبني بر مطالبه مبلغ 
18/898/157 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 80/000 ريال بابت حق الدرج در روزنامه 
جمعًا به مبلغ 18/978/157 ريال و مبلغ 100/000 ريال بابت نيم عش��ر دولتی در نظر 
دارد جلسه مزايده اي در روز پنجشنبه مورخ 90/8/19 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در 
اصفهان – خيابان نيكبخت – دادگستری كل – طبقه سوم – اتاق 358 به منظور فروش 
دو جفت الس��تيك پيروزی 24×12، 18 اليه P.R از نوع پارس طاير. با توجه به نوع و 
س��ايز الستيك ها و در نظر گرفتن قيمت اينگونه الس��تيك ها در بازار عبارت است از 
هر جفت مبلغ شش��صد و بيس��ت و پنج هزار تومان يعنی قيمت 4 حلقه الستيك جمعا 
به مبلغ 12/500/000 ريال ارزيابی گرديده است و نظريه كارشناسی مصون از اعتراض 
طرفين واقع گرديده است برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به 
نش��انی شركت خانه عمران زاينده رود، داخل انبار شركت مراجعه و بازديد و با توديع 
10 درصد قيمت پايه كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيم��ت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باش��د. م 

الف/ 10934 مدير اجرای احكام شعبه 13 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/603 شماره دادنامه: 9009970350600883. شماره پرونده: 9009980350600184. 
شماره بايگانی ش��عبه: 900185. خواهان: ستاد اجرايی فرمان امام)ره( به نشانی خيابان 
حكيم نظامی – خيابان حسين آباد – پالك40. خواندگان: 1- خانم سهيال كازرونی. 2- 
خانم ثريا كازرونی. 3- خانم شهرزاد كازرونی همگی به نشانی اصفهان – خيابان آبشار 
دوم – بعد از كوچه 15 خرداد – نرسيده به پل غدير – پالك های آبی 81666-73153 
و 73151-81666 منزل آقای حس��ن فرهادی نيا. 4- خانم فرزانه ش��هبازی به نش��انی 
مجهول المكان. خواس��ته: دستور موقت. گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات 
پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. دستور 
موقت. در خصوص درخواس��ت ستاد اجرايی فرمان امام)ره( بطرفيت خانم ها 1-ثريا. 
2- سهيال. 3- ش��هرزاد شهرت همگی كازرونی و خانم فرزانه شهبازی مبنی بر صدور 
دس��تور موقت جهت جلوگيری از نقل و انتقال پالك ثبتی ش��ماره 26/493 بخش 14 
ثبت اصفهان از توجه به درخواس��ت خواهان و با توجه به تصاوير مصدق دادنامه های 
ش��ماره 1800-1797 ش��عبه 21 دادگاه تجديد نظر تهران و با عنايت به اينكه خواهان 
نس��بت به توديع خس��ارت احتمالی به موجب فيش بانكی شماره 837828 اقدام نموده 
اس��ت دادگاه درخواست را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 315 و 317 و 319 
و 325 قانون آيين دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر جلوگيری از نقل و انتقال پالك 
ثبتی صدر الذكر صادر و اعالم می نمايد دس��تور صادره پس از ابالغ و تاييد رياس��ت 
محترم حوزه قضايی قابل اجراست. م الف: 11048 محمدی – رئيس شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
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اطالع رساني
آگهی مزايده غیر منقول

7/605 اج��رای اح��كام ش��عبه 27 دادگاه عموم��ی حقوقی )خان��واده( اصفهان در نظر 
دارد در خص��وص پرون��ده 890234ج/27 خان��م مدين��ه محمودي��ان ب��ازری و عليه 
 آقاي��ان حس��ين، حس��ن، روح اله و عل��ی و خانم ها زه��را، مريم، مرج��ان و رقيه به 
خواس��ته مطالبه مهريه، جلس��ه مزايده ای در تاريخ 90/8/20 س��اعت 9 تا 10 صبح در 
م��كان اصفهان – خياب��ان نيكبخت – طبقه س��وم – اتاق 345 مبنی ب��ر فروش مقدار 
28/448 حبه مش��اع از ش��ش دانگ پالك ثبتی 15179/1511 بخش پنج كه مشخصات 
و ارزيابی آن طبق نظر كارش��ناس رس��می دادگستری كه مصون از تعرض طرفين مانده 
اس��ت برگزار نمايد. مل��ك فعاًل در تصرف فعلی حس��ن فروغی كه يكی از س��اكنين 
اس��ت می باش��د. مزايده از قيمت ارزيابی شده توسط كارشناس ش��روع شده و برنده 
ف��رد يا افرادی می باش��ند كه باالترين قيمت را پيش��نهاد و قبول نماين��د. طالبان خريد 
م��ی توانن��د ظرف پنج روز قبل از مزايده از محل بازديد نمايند، كس��انی حق ش��ركت 
در مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد بها را نقداً به همراه داش��ته باش��ند. مشخصات 
و ارزيابی ملك طبق نظر كارش��ناس: ملك مورد نظر براس��اس س��ند دارای عرصه ای 
معادل 103/22 مترمربع می باش��د كه اعيانی احداثی در ش��مال آن ش��امل دو اطاق و 
 انباری و حال و آشپزخانه و سرويس بهداشتی است و ساخته شده با ديوارهای آجری 
و س��قف تيرآهن و فاقد نما و قس��متی پالس��تر سيمانی می باش��د. بدنه داخلی نقاشی 
و بدنه داخلی س��رويس بهداش��تی س��يمان س��فيد و كف موزاييك فرش و س��اختمان 
دارای درب و پنجره آهنی و شيش��ه ش��ده اس��ت. حداقل دارای امتياز آب و فاضالب 
و برق و گاز و يك خط تلفن و كف س��اختمان پالس��تر س��يمانی و آش��پزخانه دارای 
كابينت ديواری و زمينی از جنس فلز اس��ت. س��اختمان دارای خنك كننده كولر آبی و 
 گرمايش آن اس��تفاده از گاز و بخاری گازی اس��ت. آدرس: اصفهان – خيابان زينبيه – 
خيابان آيت ا... غفاری – بن بست شهيد جعفر جوهری – نبش بن بست آخر – سمت 
چپ – پالك 172 كه شش دانگ مورد ارزيابی 320/000/000 می باشد و ارزش مورد 
مزايده به مبلغ 126/437/221 ريال می باشد. م الف: 11054 مدير دفتر شعبه 27 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
7/607 شماره اجرائيه: 9010420350800094، شماره پرونده: 8909980350800201، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890201، بموجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9010090350802359 و شماره دادنامه مربوطه 9009970350800268 محكوم عليهم 
1- مجتب��ی احمدی فرزند روح اله به نش��انی مجهول الم��كان. 2- روح اله احمدی به 
نشاني اصفهان چهارباغ عباسي مجتمع تجاري چهارباغ شركت آدينه. 3- سعيد احمدی 
فرزن��د روح اله مجهول المكان. 4- حميدرضا جهانگير به نش��انی اصفهان – چهارباغ 
عباسی – مجتمع تجاری چهارباغ – خدمات براون محكوم هستند متضامنًا به پرداخت 
هش��تاد و شش ميليون و ششصد و بيس��ت و پنج هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
يك ميليون و هفتصد و هش��تاد و هفت هزار و پانصد ريال بابت خس��ارت دادرسی و 
ش��صت درصد حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی و خس��ارت تاخير از زمان سر رسيد 
چك تا اجرای حكم كه از سوی مدير اجرای حكم محاسبه می شود در حق محكوم له 
موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به نشانی اصفهان – رباط اول – نبش خيابان شهيد 
باهنر. رای صادره در خصوص مجتبی و روح اله و س��عيد احمدی غيابی بوده و هزينه 
اجرای 4/331/250 ريال می باش��د كه بر عهده محكوم عليه است. محكوم عليه مكلف 
اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائي��ه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظ��رف 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 ميس��ر باش��د و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مف��اد اجرائيه نداند باي��د ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت 
اجراء تس��ليم كند. اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از 
 انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليك��ن ب��رای فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفی نكنيد يا ص��ورت خالف واقع از 
دارائی خود بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر باش��د، 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه 
قس��متی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باش��د به م��واردی از قانون اجرای احكام 
 و قان��ون آيين دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنين مفاد قان��ون نحوه اجرای 
محكوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اس��ت 
توج��ه نموده و ب��ه آن عمل نمايد. م الف/ 11051 دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
7/608 شماره دادنامه: 9009970350800903. شماره پرونده: 9009980350800217. 
شماره بايگانی شعبه: 900217. خواهان: موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه به نمايندگی 
محمد حس��ين نظری توكلی با وكالت آقای سيد احمد فدكی به نشانی اصفهان – چهار 
راه فلس��طين – خيابان فردوس��ی – س��اختمان نيكان – طبقه 2- واحد13. خواندگان: 
1- آقای عليرضا ترابی زيارتگاهی به نش��انی اصفهان – خوراس��گان – پشت كارخانه 
قند – خيابان بس��يج – جنب باس��كول قائم – چوب فروش��ی ترابی. 2- آقای حسين 
حيدرزاده به نش��انی اصفهان – خيابان اوحدی – كوی ش��هيد طباطبايی – پالك 101. 
3- آقای رضا ميرزايی به نش��انی اصفه��ان – خيابان هفتون – كوی طالبی – پالك 24. 
4- آقای مصطفی عابدينی پزوه به نش��انی اصفهان – خيابان خوراس��گان – خيابان 22 
بهم��ن – كوی برومن��د – پالك 3. 5- آقای مهدی خادم القرآنی به نش��انی اصفهان – 
خياب��ان طالقان��ی – كوی احمدی – مجتمع عقيق. خواس��ته: مطالبه طلب. گردش��كار: 
دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه. دعوی موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه به نمايندگی آقای محمدحسين نظری 
توكلی با وكالت آقای س��يد احمد فدكی بطرفي��ت آقايان 1- رضا ميرزايی. 2- عليرضا 
تراب��ی. 3- مصطفی عابدينی پ��زوه. 4- مهدی خادم القرآنی. 5- حس��ين حيدرزاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال به عنوان بخشی از وجه چك به شماره 343413 
عهده بانك س��په و به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی اعم از هزينه دادرس��ی، حق 
 الوكاله وكيل و خس��ارت تاخي��ر تاديه با مالحظه مندرجات پرونده و نس��بت به اصل 
خواس��ته و اينك��ه بقای اصول مس��تندات تقديم��ی در يد خواهان داللت بر اس��تمرار 
اش��تغال ذم��ه خوان��دگان از جهت صدور چ��ك و ضمانت آن داش��ته و از ناحيه آنان 
 دف��اع و ايرادی بعم��ل نياورده و دليلی ب��ر برائت ذمه خويش ارائه ننم��وده اند ادعای 
خواهان را ثابت تش��خيص مس��تنداً ب��ه م��واد 249، 310، 314، 313 قانون تجارت و 
م��واد 198، 519 قان��ون آيين دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون صدور 
چ��ك خواندگان را متضامنًا ب��ه پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته 
 و مبل��غ 1/605/000 ريال بابت خس��ارت دادرس��ی )هزينه دادرس��ی( و ح��ق الوكاله

وكيل تابع تعرفه به انضمام خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چك لغايت زمان 
وصول آن براس��اس شاخص اعالمی بانك مركزی محكوم می نمايد. رای صادره غيابی 
ظ��رف 20 روز قابل واخواهی در اين دادگاه می باش��د و س��پس ظ��رف 20 روز قابل 
تجديد نظرخواهی اس��ت. م ال��ف: 11050 محبی – دادرس ش��عبه 82 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
7/609 شماره دادنامه: 9009970350200948. شماره پرونده: 9009980350200338. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900343. خواهان: آقای پيام اس��ماعيلی به نشانی فوالدشهر – 
محله ب 5- بلوك 9- ورودی 217- پ 243- كدپستی: 8491677517. خوانده: آقای 
غضنفر غالمی به نش��انی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه چك. گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دعوی خواهان پيام اس��ماعيلی فرزند مرتضی 
بطرفيت خوانده غضنفر غالمی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ دويست و ده ميليون 
ريال وجه چك به ش��ماره 85412/29-90/3/25 و 854125/43-90/2/25 عهده بانك 
مل��ت اصفهان كه مبلغ يكصد و پنج ميليون ريال از خواس��ته موضوع چك به ش��ماره 
854128/52 را از موارد خواس��ته خود كس��ر نموده است با احتس��اب هزينه دادرسی 
و خس��ارت تاخير تاديه، نظر به دادخواس��ت تقديمی و فتوكپ��ی مصدق متن و ظهر و 
گواهينام��ه عدم پرداخت وجه چك صادره از ناحيه بانك محال عليه كه اساس��ًا داللت 
بر اش��تغال ذم��ه خوانده در قبال خواهان به ميزان مبلغ ف��وق را دارد و اينكه خوانده با 
اطالع از دعوی مطروحه و جريان رسيدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 
دعوی دفاع موثری به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت وجه س��ند مدركيه اقامه نكرده 
اس��ت لذا دادگاه با استصحاب اش��تغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخيص و مستنداً 
ب��ه م��واد 310، 311، 312 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 قانون آئين دادرس��ی 

دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون 
چك و استفس��اريه آن مصوب مجمع تش��خيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ دويس��ت و ده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و نيز مبلغ چهارميليون و دويست 
هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ س��ر رسيد 
چك لغايت اجرای حكم براس��اس ش��اخص تورم مربوطه در حق خواهان محكوم می 
نمايد. اجرای احكام مكلف اس��ت خس��ارت تاخير تاديه را به شرح فوق محاسبه و از 
خوان��ده اخذ و ب��ه خواهان پرداخت نمايد. رای صادره غياب��ی بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاري��خ اب��الغ دادنامه قابل واخواهی در محكمه ص��ادر كننده رای بوده و ظرف 
 م��دت 20 روز از تاري��خ ابالغ دادنامه قابل تجديد نظ��ر خواهی در محاكم تجديد نظر 
مركز استان می باشد. م الف: 11049 معقولی – دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
 

ابالغ
7/610 شماره دادنامه: 9009970350600899. شماره پرونده: 9009980350600470. 
شماره بايگانی ش��عبه: 900476. خواهان: ستاد اجرايی فرمان امام)ره( به نشانی خيابان 
حكيم نظامی – خيابان حس��ين آباد – پالك40. خواندگان: 1- خانم شهرزاد كازرونی. 
2- خانم س��هيال كازرونی. 3- خانم ثريا كازرونی همگی به نش��انی اصفهان – خيابان 
آبشار دوم – بعد از كوچه 15 خرداد – نرسيده به پل غدير – پالك های آبی 73153-
81666 و 73151-81666 منزل آقای حس��ن فرهادی نيا. 4- آقای س��يد جعفر رضيان 
به نش��انی مجهول المكان. خواس��ته: دستور موقت. گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
دس��تور موقت. در خصوص درخواست س��تاد اجرايی فرمان امام)ره( بطرفيت خانم ها 
1-ثريا. 2- س��هيال. 3- شهرزاد شهرت همگی كازرونی و آقای سيد جعفر رضيان مبنی 
بر صدور دستور موقت جهت جلوگيری از نقل و انتقال پالك ثبتی شماره 3539 بخش 
2 ثبت اصفهان از توجه به درخواست خواهان و با توجه به تصاوير مصدق دادنامه های 
ش��ماره 1800-1797 ش��عبه 21 دادگاه تجديد نظر تهران و با عنايت به اينكه خواهان 
نس��بت به توديع خس��ارت احتمالی به موجب فيش بانكی شماره 837848 اقدام نموده 
اس��ت دادگاه درخواست را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 315 و 317 و 319 
و 325 قانون آيين دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر جلوگيری از نقل و انتقال پالك 
ثبتی صدر الذكر صادر و اعالم می نمايد دس��تور صادره پس از ابالغ و تاييد رياس��ت 
محترم حوزه قضايی قابل اجراست.م الف: 11047 محمدی – رئيس شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/611 شماره دادنامه: 9009970350600884. شماره پرونده: 9009980350600183. 
شماره بايگانی ش��عبه: 900184. خواهان: ستاد اجرايی فرمان امام)ره( به نشانی خيابان 
حكي��م نظامی – خيابان حس��ين آب��اد – پالك40. خواندگان: 1- خان��م ثريا كازرونی. 
2- خانم شهرزاد كازرونی. 3- خانم سهيال كازرونی همگی به نشانی اصفهان – خيابان 
آبشار دوم – بعد از كوچه 15 خرداد – نرسيده به پل غدير – پالك های آبی 73153-
81666 و 73151-81666 من��زل آقای حس��ن فرهادی نيا. 4- آقای علی ش��يروانی به 
نش��انی مجهول المكان. خواس��ته: دستور موقت. گردش��كار: دادگاه با بررسی اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
دس��تور موقت. در خصوص درخواست س��تاد اجرايی فرمان امام)ره( بطرفيت خانم ها 
1-ثريا. 2- س��هيال. 3- شهرزاد شهرت همگی كازرونی و خانم فرزانه شهبازي مبنی بر 
صدور دستور موقت جهت جلوگيری از نقل و انتقال پالك ثبتی شماره 26/400 بخش 
14 ثبت اصفهان از توجه به درخواس��ت خواه��ان و با توجه به تصاوير مصدق دادنامه 
های شماره 1800-1797 شعبه 21 دادگاه تجديد نظر تهران و با عنايت به اينكه خواهان 
نس��بت به توديع خس��ارت احتمالی به موجب فيش بانكی شماره 837849 اقدام نموده 
اس��ت دادگاه درخواست را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 315 و 317 و 319 
و 325 قانون آيين دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر جلوگيری از نقل و انتقال پالك 
ثبتی صدر الذكر صادر و اعالم می نمايد دس��تور صادره پس از ابالغ و تاييد رياس��ت 
محترم حوزه قضايی قابل اجراست.م الف: 11046 محمدی – رئيس شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/612 شماره ابالغيه: 9010100351303744. شماره پرونده: 9009980351300410. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900413. خواه��ان محمد صم��دی دينالی دادخواس��تی به 
طرفيت خوانده عباس��علی تراب��ی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه س��يزدهم دادگاه عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان 
 واق��ع در اصفه��ان – خياب��ان چهارب��اغ ب��اال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان

دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان – طبق��ه 3- ات��اق ش��ماره 355 ارجاع و به كالس��ه 
9009980351300410 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/09/26 و س��اعت 
10:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مرات��ب يك نوب��ت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
 ت��ا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 11045 منش��ی ش��عبه س��يزدهم دادگاه عمومی 

)حقوقی( شهرستان اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
7/613 آقاي مصطفي ش��يران ش��كايتي عليه آقاي محمود محم��دي مبني بر خيانت در 
امانت مطرح نموده كه به كالس��ه 900901 ك 107 اين ش��عبه ثبت و بوقت رس��يدگي 
روز يكش��نبه مورخ 90/9/27 س��اعت 9 صبح تعيين گرديده است. با التفات به مجهول 
المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين شعبه 
واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رس��اند. بديهي است در صورت 
عدم حضور دادگاه تصميم مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 11044 دفتر شعبه 107 

دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

احضار
7/614 چون خانم راحيل ترابي س��فيدآبي فرزند مصطفي ش��كايتي عليه آقاي محس��ن 
اقتص��ادي فرزند مصطف��ي مبني بر ترك انف��اق مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
900886 ك 102 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه 1390/10/19 
ساعت 9:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 
180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه 
تصمي��م مقتضي اتخ��اذ خواهد نمود. م ال��ف/ 11043   مدير دفتر ش��عبه 102 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/615 نظر به اينكه آقاي مهدي طاووس��ي فرزند حس��ين به اتهام ترك انفاق، تهديد با 
چاقو، فحاش��ي- ايراد ضرب و جرح عمدي- افترا- مزاحمت از طريق س��لب آسايش 
حسب شكايت خانم زهره طاووسي فرزند حسن از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
900762 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده اس��ت بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار 
آ گهي در شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني 
معمول خواهد شد. م الف/ 11040 داديار شعبه 32 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
7/616 چون آقاي محمد مظفري و خانم الميرا مظفري فرزندان اكبر شكايتي عليه آقاي 
رضا كريمي فرزند رمضان مبني بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجع��ول مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالسه 900882 ك 102 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 

90/10/26 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 
و دادگاه تصمي��م مقتض��ي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11042   مدير دفتر ش��عبه 102 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
7/617 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي داود مكوندي��ان فرزند فرامرز به اتهام ترك انفاق حس��ب 
ش��كايت خان��م صغري رئيس��ي گهروئي فرزن��د س��يف ا... از طرف اين دادس��را در 
پرون��ده كالس��ه 900869 د/ 30 تح��ت تعقي��ب اس��ت و اب��الغ احضاريه بواس��طه 
 معل��وم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدينوس��يله در اج��راي ماده 115 
قان��ون آئي��ن دادرس��ي دادگاه ه��اي عموم��ي و انق��الب در ام��ور كيف��ري مراتب به 
نامب��رده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آ گهي در ش��عبه 30 دادياري دادس��راي 
 عموم��ي اصفه��ان جهت پاس��خگويي به اته��ام خويش حاضر ش��ود. در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. م الف/ 
11041 صادقي- داديار شعبه 30 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب 

اصفهان
  

ابالغ
7/619 نظ��ر به اينك��ه آقاي محمدحس��ين توكلي فرزند محمدحس��ن ب��ه اتهام ترك 
انفاق حس��ب ش��كايت خانم ش��هال حس��ن زاده لمجي��ري فرزند تق��ي از طرف اين 
دادس��را در پرون��ده كالس��ه 901210 د 29 تح��ت تعقي��ب اس��ت و اب��الغ احضاريه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدينوس��يله در اجراي ماده 
115 قان��ون آئي��ن دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور كيف��ري مراتب به 
نامب��رده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آ گهي در ش��عبه 29 دادياري دادس��راي 
عموم��ي اصفه��ان جهت پاس��خگويي ب��ه اته��ام خويش حاض��ر ش��ود. در صورت 
 ع��دم حضور پس از يكم��اه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. 
 م الف/ 11038 پورقيصري- داديار شعبه 29 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان
 

احضار
7/620 چون گزارش مرجع انتظامي شكايتي عليه خانم گل اندام حاجي فرزند محمدامين 
مبني بر حمل و نگهداري مشروبات الكلي مطرح نموده كه پرونده به كالسه 900841 د/ 
1 اين دادياري ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د حسب ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آي��د ظرف مدت يكماه پس 
از نش��ر آگهي جهت پاس��خگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت 
عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11037 داديار شعبه اول 

دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
7/621 ش��ماره: 140400/100 ب 21 نظر به اينكه آقاي مهرش��اد ساجدي فرزند اصغر 
به اتهام خيانت در امانت از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ي دادسراي ناحيه 3 اصفهان تحت 
تعقيب اس��ت و ابالغ احضار بواس��طه مجهول المكان بودن نامبرده ميس��ر نشده بدين 
وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 21 بازپرس��ي اصفهان واق��ع در اصفهان خ جابر 
انصاري دادس��راي ناحيه 3 بازپرسي 21 جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر گردد 
در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص 
بعمل خواهد آمد. م الف/ 11036 غالمپور- دفتر ش��عبه 21 بازپرسي مجتمع شماره سه 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7/622 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي س��االر فتاح به اته��ام آدم ربايي و اخاذي و تهديد حس��ب 
شكايت آقاي محمد صادقي فرزند سعيد از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 900752 
ب 15  تح��ت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده اس��ت بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
 عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار

آ گهي در شعبه 15 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 11035 مدير دفتر ش��عبه 15 بازپرسي دادسراي عمومي و 

انقالب اصفهان
 

اعالم مفقودی 
7/629 برگ س��بز خودروی سواری شخصی سيستم پرايد جی تی ايكس آی به شماره 
موتور 2100434 و ش��ماره شاس��ی S 1412286188102 و شماره پالك 41413 ق13 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
 

فقدان سند مالکیت
7/630 ش��ماره: 6041 آق��ای محمدعل��ی اصالحچ��ی فرزند حس��ن باس��تناد يكبرگ 
استش��هاد محلی كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی اس��ت كه سند 
مالكيت ش��ش دانگ يك قطعه زمين مزروعی پالك ش��ماره 11/1973 واقع در وزوان 
– كوی پش��ت قلعه وزگاه بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 142 جلد 21 امالك ذيل ثبت 
3951 بنام محمد علی اصالحچی فرزند حس��ن ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و نحوه 
گم ش��دن جابه جايی اثاثيه منزل اس��ت چون درخواس��ت صدور المثنی سند مالكيت 
 نامب��رده را نم��وده طبق تبص��ره يك اصالحی م��اده 120 آيين نامه قانون س��ند مراتب

آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر ش��ده( 
نس��بت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهی 
ت��ا ده روز ب��ه اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت 
 و س��ند معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه كننده مسترد 
گ��ردد. اگ��ر ظرف مهلت مق��رر اعتراضی نرس��د ي��ا در صورت اعتراض اصل س��ند 
 ارائ��ه نش��ود المثنی س��ند مالكي��ت مرقوم ص��ادر و به متقاضی تس��ليم خواهد ش��د. 

نوروز - رئيس ثبت ميمه
 

ابالغ
7/631 ش��ماره: 373 مرجع رس��يدگي ش��وراي حل اختالف حوزه اول، در خصوص 
دعوی س��يد حس��ين ميرلوحی به نش��انی خمينی ش��هر – كهندژ – جوی آباد قديم – 
جنب ش��هرداری منطقه – منزل ش��خصی س��يد حس��ين ميرلوحی بطرفي��ت معصومه 
بهادری نيا به نش��انی مجهول المكان بخواس��ته الزام خوانده به انتقال س��ند تلفن همراه 
09133187810 مق��وم ب��ه 3/100/000 ري��ال با توجه به ش��رح خواس��ته خواهان و 
مبايع��ه نامه مورد اس��تناد خواهان و با توج��ه به اينكه خوانده علی رغ��م ابالغ قانونی 
هيچگون��ه دفاع��ی در قبال خواس��ته خواه��ان بعمل نياورده اس��ت علي ه��ذا دعوی 
خواهان وارد تش��خيص و مس��تنداً به م��اده 220 قانون مدنی خوان��ده را به حضور در 
يكی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتق��ال خط موصوف به نام خواه��ان محكوم می نمايد 
رای ص��ادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��ورا و 
 پ��س از انقضای مهلت واخواهي ظرف بيس��ت روز قابل اعت��راض در محاكم عمومي 
خميني ش��هر اس��ت. م الف/ 11554 قاضی ش��عبه اول حقوقي ش��ورای حل اختالف 

خميني شهر
 

ابالغ
7/632 شماره پرونده: 891256-ك603 به آقای محمد سلطانی فرزند عباس كه مجهول 
المكان اعالم ش��ده است حسب ش��كايت آقای جواد چرمی و به موجب كيفرخواست 
صادره از س��وی دادس��تان محترم دادس��رای عمومی و انقالب خمينی ش��هر شما متهم 
هس��تيد به بی احتياطی در امر رانندگی منجر ب��ه ايراد صدمه بدنی غير عمدی به ميزان 
50 درصد كه جلس��ه رس��يدگی به اتهام شما روز چهارش��نبه ساعت 9:30 صبح مورخ 
90/9/30 تعيين شده است لذا به اين وسيله به شما ابالغ می گردد كه جهت شركت در 
جلسه رسيدگی در وقت مقرر در اين دادگاه حاضر يا نسبت به معرفی وكيل اقدام و يا 

اينكه دفاعيات خود را بصورت كتبی قبل از حلول وقت رسيدگی به دادگاه ارائه نماييد 
در ص��ورت ع��دم حضور يا عدم معرفی وكيل بصورت كتب��ی دادگاه به صورت غيابی 
اقدام به رسيدگی خواهد نمود. اين آگهی وفق ماده 180 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
 عمومی و انقالب در امور كيفری برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
درج م��ی گردد. م الف: 11557 مدير دفتر ش��عبه يكصد و س��ه دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان خمينی شهر 
 

احضار
7/633 در پرونده كالس��ه 901351د/1 آقای علی اكبر ملك��ی فرزند حبيب اله به اتهام 
خيانت در امانت تحت تعقيب می باش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری 
مرات��ب در روزنام��ه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاريخ نش��ر آگهی در ش��عبه اول 
دادياری دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان خمينی ش��هر واقع در منظريه – بلوار 
دانش��جو حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 
رس��يدگی و اظهار عقيده می نمايد. م الف: 11553 داديار ش��عبه اول دادياري دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر 
 

ابالغ
7/634 ش��ماره پرون��ده: 891255-ك103 به آقای حميدرضا اس��تادی فرزند علی كه 
مجهول المكان اعالم ش��ده اس��ت حس��ب ش��كايت آقای ابراهيم حبيبی و به موجب 
كيفرخواس��ت صادره از سوی دادستان محترم دادس��رای عمومی و انقالب خمينی شهر 
ش��ما متهم هس��تيد به ايراد ضرب و جرح عمدی و اخالل در نظم عمومی كه جلس��ه 
رس��يدگی به اتهام ش��ما روز يكش��نبه س��اعت 9:30 صبح مورخ 90/10/4 تعيين شده 
اس��ت لذا به اين وس��يله به شما ابالغ می گردد كه جهت شركت در جلسه رسيدگی در 
وق��ت مقرر در اين دادگاه حاضر يا نس��بت به معرفی وكيل اق��دام و يا اينكه دفاعيات 
خود را بصورت كتبی قبل از حلول وقت رس��يدگی ب��ه دادگاه ارائه نماييد در صورت 
 ع��دم حضور ي��ا عدم معرف��ی وكيل بص��ورت كتب��ی دادگاه به صورت غياب��ی اقدام 
به رس��يدگی خواهد نم��ود. اين آگهی وفق ماده 180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور كيفری برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
درج م��ی گردد. م الف: 11556 مدير دفتر ش��عبه يكصد و س��ه دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان خمينی شهر 
 

ابالغ اخطار تبادل لوايح
7/635 بدينوسيله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجديد نظر خوانده مجهول المكان 
پرونده بدوی 458/88 ح/13 به نام سعيد فرزام فرزند ابوالقاسم ابالغ می گردد. تجديد 
نظرخواه مس��عود امينی فرزند هوش��نگ دادخواستی به خواس��ته تجديد نظرخواهی از 
دادنامه ش��ماره 9009970351300090 مورخه 90/1/30 به طرفيت ش��ما تقديم نموده 
كه تحت شماره 900079 تاريخ 90/3/12 در اين شعبه ثبت شده و از تاريخ انتشار اين 
آگهی 10 روز فرصت داريد به دفتر ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
خيابان شهيد نيكبخت مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت 
به تبادل لوايح اقدام نمايد. مراتب برای يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی 
آگه��ی و در ص��ورت عدم حضور و ي��ا تقديم اليحه در مهلت مق��رر پرونده به دادگاه 
تجديد نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف: 11101 مدير دفتر شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/636 شماره دادنامه: 9009970352400853. شماره پرونده: 9009980352400045. 
شماره بايگانی شعبه: 900046. خواهان آقای علی ارشد بختيار با وكالت آقای بهرام مالكی 
و آقای ايمان كاظمی همگی به نشانی اصفهان – خيابان شيخ صدوق شمالی – خيابان شيخ 
مفيد – كوی سعدی جنوبی – دفتر احمدپور. خواندگان: 1- آقای مهدی نادری. 2- آقای 
علی محمد ازما. 3- آقای قدرت اله نادری. 4- آقای حسين حاج دائی همگی به نشانی 
مجهول المكان. 5- اداره اوقاف به نشانی اصفهان – خيابان فردوسی – چهارراه فلسطين. 
6- آقای بهرام نوری به نش��انی اصفهان – خيابان شيخ صدوق جنوبی – بين كوچه 14 
و 16- بنگاه معامالت ملكي بهرام. خواسته ها: 1- ساير دعاوی غير مالی – تنظيم اجاره 
نامه. 2- مطالبه خس��ارت. گردش��كار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی 
 را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رأي دادگاه:  در خص��وص دعوی آقايان بهرام مالكی و ايمان كاظمی به وكالت از آقای 
علی ارش��د بختيار به واليت قهری از فرزندش كيانا ارش��د بختيار بطرفيت آقايان بهرام 
ن��وری و مه��دی نادری و ق��درت اله نادری و علی محمد آزما و حس��ين حاج دايی و 
اداره اوق��اف اصفهان بخواس��ته تنفيذ قرارداد خواندگان به��رام نوری و مهدی نادری و 
قدرت اله نادری و الزام خوانده اداره اوقاف بر تنظيم اجاره نامه با موكل س��ر خواس��ته 
اول هر كدام مقوم به 22 ميليون ريال و مطالبه خس��ارات دادرسی نظر به اينكه حساب 
مستند دعوی خواهان اداره اوقاف بموجب قرارداد شماره 5883-82/5/7 مرقومه حاج 
رمضانعل��ی آزما به توليت علی محمد آزما و حس��ين حاج داي��ی را به آقای قدرت اله 
ن��ادری فقط عرص��ه را به اجاره واگذار نموده و حق احداث اعيانی و ثبت آن بنام خود 
و اخذ س��ند مالكيت اعطا نموده اس��ت و متعاقب آن آقای قدرت اله نادري مورد اجاره 
 و حق��وق خود را به آقاي به��رام نوری واگذار نموده و متعاق��ب آن آقاي بهرام نوري 
ني��ز كليه حق��وق خود را به خواهان انتقال و واگذار نموده اس��ت ب��ه ترتيب بموجب 
قرارداده��ای ع��ادی 86/11/6 و 86/12/16 ب��ا وص��ف ف��وق ادعاي خواهان نس��بت 
ب��ه تنفي��ذ قرارداد آقاي مه��دي نادري بلحاظ عدم ذينفع بودن مس��تنداً ب��ه مواد 84 و 
89 قان��ون آئي��ن دادرس��ي مدن��ي قرار رد ص��ادر مي گ��ردد و در خص��وص دو فقره 
قرارداده��اي 86/11/6 و 86/12/16 ب��ر تنفي��ذ آنان بلح��اظ اينكه خوان��دگان آقايان 
ق��درت اله نادری و بهرام نوری نس��بت به خواس��ته خواهان اي��راد و اعتراضی بعمل 
ني��اورده و ب��ا لحاظ اص��ول صحت و اصالت و اق��رار و پذيرش آقای به��رام نوری به 
واگذاری حقوق به خواهان و تنفيذ قراردادهای اس��تنادی مذكور لذا دادگاه مس��تنداً به

 

م��واد 10 و 219 و 220 و 223 قان��ون مدنی و 198 و 515 قانون آيين دادرس��ی مدنی 
حكم به تنفيذ قراردادهای مورخ 86/11/6 و 86/12/16 فی مابين خواهان و خواندگان 
به��رام نوری و قدرت اله نادری نيز خواندگان را باس��ويه ب��ه پرداخت مبلغ 925/000 
ريال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 1/900/000 ريال بابت حق الوكاله در حق خواهان 
محكوم می نمايد و نيز اداره اوقاف را مس��تنداً به مواد 10 و 220 و 223 و قانون مدنی 
و 198 قانون آيين دادرس��ی مدنی با دريافت حقوق اوقافی به تنظيم س��ند اجاره وفق 
مق��ررات اوقاف ب��ا خواهان محكوم م��ی نمايد. رای صادره حضوری اس��ت و ظرف 
 20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل اعت��راض در دادگاه تجديد نظر اصفهان می باش��د و در 
خص��وص آقای ق��درت اله نادری غيابی اس��ت و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواه��ی در اي��ن دادگاه می باش��د. م الف: 11096 قربانی – رئيس ش��عبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
7/638 شماره دادنامه: 9009970350300761. شماره پرونده: 9009980350300359. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900359. خواه��ان: آقای حس��ن عش��قی به نش��انی خيابان 
دقيق��ی – ك��وی ش��هيد رحيمی – بن بس��ت مصطف��وی – پالك 17. خوان��ده: آقای 
احمد غفاری به نش��انی مجهول المكان. خواس��ته: الزام به تنظيم س��ند رس��می ملك. 
گردش��كار: دادگاه خت��م رس��يدگی را اعالم و بش��رح زير مبادرت به ص��دور رای می 
نماي��د. رای دادگاه. در خص��وص دعوی آقای حس��ن عش��قی بطرفي��ت آقای احمد 
غف��اری مبنی بر الزام خوانده به انتقال س��ند ش��ش دانگ پالك ثبت��ی 1073/3 واقع در 
 بخش 5 ثبت اصفهان. دادگاه با توجه به اينكه حس��ب اس��تعالم صورت گرفته از اداره 
ثب��ت ملك مورد دعوی بموجب س��ند ش��ماره 110808-86/6/15 در رهن بانك رفاه 
كارگ��ران می باش��د و همچنين ب��ه موجب نامه ه��ای ش��ماره 890976-89/8/10 و 
472/89-89/8/25 و 471/89-89/8/25 و 900139-90/2/18 در توقيف اجرای احكام 
دادگستری حسب درخواست ديگران می باشد و با توجه به مفاد ماده 56 قانون اجرای 
احكام مدنی كه اعالم می دارد هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت 
به مال توقيف شده باطل و بال اثر است و اينكه تاريخ انجام معامله نيز 89/12/27 و بعد 
از توقيفات صورت گرفته بوده اس��ت لهذا دعوی خواهان را به كيفيت مطروحه قابليت 
استماع ندانسته قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
 ظرف مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس��يدگی در دادگاه تجديد نظر 
محترم استان اصفهان می باشد. م الف: 11094 اسماعيلی– رئيس شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
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ابالغ

7/639 ش��ماره اجرائيه: 9010420350300258. شماره پرونده: 8909980350301214. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 891216. به موجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به شماره 
9010090350302035 تقديمی از س��وی محكوم له سيف اله محمدباقری فرزند حسين 
به نش��انی بلوار كشاورز – كوی مفتح – كوچه طالقانی – پالك1 و براساس مفاد دادنامه 
)غيابی( ش��ماره 9009970350300395 صادره از س��وی اين دادگاه، محكوم عليهما 1- 
محمود بانك به نشانی مجهول المكان. 2- پروين تاج افشار به نشانی مجهول المكان به 
صورت تضامنی محكومند به پرداخت مبلغ 140/600/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 2/862/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين پرداخت خسارت ديركرد از تاريخ 
سررس��يد دين لغايت زمان پرداخت )كه محاس��به آن براساس شاخص اعالمی از سوی 
بانك مركزی، بر عهده اجرای احكام خواهد بود( در حق محكوم له و همچنين پرداخت 
مبلغ 7/030/000 ريال بابت حق االجرای دولتی )نيم عشر دولتی( كه بايد در حق صندوق 
دولت بپردازند. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- 
مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا 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 دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی 
خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر باش��د 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 محكوميت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م 

الف: 11093 دادخواه - مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ
7/640 ش��ماره دادنامه: 9009970352001137. شماره پرونده: 9009980352000359. 
شماره بايگانی شعبه: 900392. خواهان: خانم آزيتا نوروزی با وكالت خانم مژگان شمس 
به نش��انی اصفهان – خيابان شيخ صدوق شمالی – س��اختمان 157- واحد23. خوانده: 
آقای رضا دانشمند به نشانی مجهول المكان. خواسته: مالقات فرزند. گردشكار: دادگاه با 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم ذيال مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه. در خص��وص دعوی خانم آزيتا نوروزی مباركه با وكالت معاضدتی خانم مژگان 
شمس بطرفيت آقای رضا دانشمند فرزند فريدون بخواسته تعيين اوقات مالقات با فرزند 
مش��ترك به نام آيدا. با عنايت به جامع محتوي��ات پرونده و اينكه خوانده با وصف ابالغ 
از طريق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و اظهارات خواهان كه فرزند نزد مادر 
خوانده می باشد و از مقاالت وی با فرزند ممانعت نموده اند و ابوين طفل در يك منزل 
س��كونت ندارد مس��تنداً به ماده 1174 قانون مدنی خواهان می تواند بصورت هفتگی از 
روز پنج شنبه ساعت 16 لغايت جمعه ساعت 20 با فرزند خود مالقات نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و پس از آن ظرف 
20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديدنظر اصفهان می باش��د. م الف: 11099 

نبوی – رئيس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
7/641 ش��ماره ابالغيه: 9010100352404009. شماره پرونده: 9009980352400199. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900202. خواهان محسن نقيان دادخواس��تی به طرفيت خوانده 
محمد معروفی نيس��تانك تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگی به شعبه بيس��ت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگس��تری كل 
اس��تان اصفهان – طبقه 3- اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به كالسه 9009980352400199 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/09/16 و س��اعت 11:30 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 11098 ميرطالبی – 

متصدی امور دفتری شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ
7/642 ش��ماره دادنامه: 9009970352400951. شماره پرونده: 9009980352400001. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900001. تجديد نظرخواه: آقای محمد مهدی موسوی به نشانی 
اصفه��ان – خيابان هاتف – جايگاه پمپ بنزين هاتف. تجديد نظر خواندگان: 1 – آقای 
قاس��م جواهر به نش��انی زندان اصفهان. 2- آقای جعفر داودی به نشانی اصفهان – فلكه 
بزرگمهر – جنب آتش نش��انی – فوقانی بانك مسكن. خواسته: جلب ثالث)مالی منقول 
و غيرمنقول(. گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با 
اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در 
خصوص تجديد نظرخواهی آقای س��يد محمد مهدی موس��وی بطرفيت آقای جمش��يد 
داودی با وكالت آقای محمدعلی باقری و نيز دادخواست آقای سيد محمد مهدی موسوی 
بطرفيت آقايان قاس��م جواهری و جعفر داودی بخواس��ته های به ترتيب 1- اعتراض به 
رای ش��ماره 891689-89/11/30 و جلب ثالث خواندگان در پرونده تجديد نظرخواهی 
موصوف نظر به اينكه با وصف ابالغ بر رفع نقص بر پرداخت هزينه دادرس��ی معترض 
نس��بت به پرداخت آن و رفع نقص اقدامی ننموده اس��ت فلذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 
ماده 339 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد تجديد نظرخواهی و دادخواست جلب ثالث 
تجديد نظرخواهی صادر می گردد رای صادره حضوری اس��ت و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل اعت��راض در دادگاه تجديد نظر اصفهان می باش��د. م الف: 11097 قربانی – 

رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

تأسیس
7/643 ش��ماره: 2920/ ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت س��پنتا صنعت پرنيان پويان 
سهامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/07/18 تحت شماره 45565 و شناسه ملي 
10260635328 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/07/18 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحی 
– مشاوره – تداركات و اجرای پروژه های صنعتی و غير صنعتی در نقاط مختلف كشور 
و يا خارج كش��ور – ارائه خدمات فنی مهندس��ی شامل طرح – ساخت و توليد و نصب 
تجهيزات مورد نياز كش��ور – ارائه خدمات فن��ی و بازرگانی و اخذ نمايندگی فروش از 
شركتهای داخلی و خارجی و واردات و صادرات لوازم و مصالح مربوط به امور شركت. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان – بلوار كشاورز – كوی آزادگان – كوچه يزدان پناه – بن بست 
نس��يم – پالك 84 – تلفن: 03117859249. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 526 مورخ 1390/06/15 نزد 
بانك ملي شعبه دانشگاه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محسن پويان آرا به سمت رئيس 
هيئ��ت مديره، 2-5- خانم افروز دياقی به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي 
مرتضی پويان آرا به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي مرتضی پويان آرا به س��مت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالي تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل و يك��ی از اعضای هيئت مديره همراه با مهر 
ش��ركت معتبر مي باش��د و اوراق عادي و اداري با امضای دو نفر از اعضای هيئت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات 
هيئت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي احسان شيخ دستجردی 
به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي مس��عود رفيعی ب��ه عنوان بازرس علي البدل. م الف: 

11060 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
7/644 شماره: 2964/ ث 90/103 آگهي تأسيس سپاهان سديد يراق مهران سهامی خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/07/20 تحت شماره 45600 و شناسه ملي 10260635765 

در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/07/20 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد انواع يراق آالت آلومينيومی 
– تولي��د و توزي��ع و خريد و فروش و ص��ادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی 
– تحصيل وام و اعتبارات بانكهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع ش��ركت 
– عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی – شركت در مزايدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی – اخذ و اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع 
ش��ركت مرتبط باشد.2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – خيابان امام خمينی – خيابان شهدای عاشق 
آباد- خيابان گلزار شهدا – جنب صافكاری منصور – تلفن: 09133314288. 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 2/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 20/000 ريالي كه تعداد يكصد 
س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 2/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
630 مورخ 1390/06/23 نزد بانك س��په شعبه دكتر شريعتي نجف آباد پرداخت گرديده 
اس��ت. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای محمد مطوری بريمی اصل به سمت رئيس 
 هيئت مديره، 2-5- خانم مهين كرداريان نجف آبادی به سمت نائب رئيس هيئت مديره،
3-5- آقای رسول كسمائی نجف آبادی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي رسول 
كس��ائی نجف آبادی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل همراه با مهر 
شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيئت مديره 
مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمدحسين كريمی به عنوان بازرس 
اصلي، 2-8- آقاي مجيد ودودی نجف آبادی به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 11059 

آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/647 كالس��ه پرونده: 323/90، ش��ماره دادنامه: 667-90/7/18، مرجع رسيدگي: شعبه 
27 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( 
بمديريت احمد صابريان به نش��اني: خيابان حكيم نظامي جنب كوچه 33، وكيل: اصيل،  
خوانده: مهرانگيز قلي پور فرزند قلي به نش��اني آبش��ار سوم- ش��هرك اسپادانا- نسترن 
دوم- پالك 51 طبقه س��وم، وكيل: اصيل، خواس��ته: مطالبه مبلغ 15/600/000 ريال اصل 
خواس��ته، گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي 
تش��ريفات قانوني و اخذ نظريه مش��ورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي صندوق 
قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( بمديريت احمد صابريان به طرفيت مهرانگيز قلي 
پور فرزند قلي به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 15/600/000 ريال اصل خواس��ته و 2- هزينه 
دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه قانون��ي از تاريخ صدور چك تا زمان وصول، ش��ورا 
پس از بررس��ي مس��تندات ابرازي خواهان و با عنايت به مستند بودن دعوي به يك فقره 
چ��ك به ش��ماره 8739/582215-12 بانك ملي، و اينكه خوان��ده با وصف ابالغ قانوني 
در جلس��ه حاضر نشده است و ادعاي خواهان را مورد انكار و تكذيب قرار نداده است،  
نظر ش��ورا بر صدور حكم محكوميت خواندگان مي باش��د و همچنين با توجه به اين كه 
خواهان صرفاً محكوميت خوانده رديف اول را خواس��ته اس��ت و از محكوميت خوانده 
رديف دوم صرف نظر نموده اس��ت و شورا با مالحظه وكالت رسمي خوانده رديف اول 
به خواهان در مورد دريافت و برداش��ت از حقوق نامبرده بابت ضمانت وام گيرنده خانم 
س��يده س��يمين حسيني خياط داده است لذا شورا مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدني 
و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني  قاضي ش��عبه 27 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/648كالسه پرونده: 90-107، شماره دادنامه: 546-90/5/22، مرجع رسيدگي: شعبه 27 
ش��وراي حل اختالف، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مديريت احمد 
صابريان نش��اني: اصفهان خ حكيم نظامي، جنب كوچه 33، خوانده: جبارعلي پورمواليي 
نژاد مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم 
رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در 
خصوص دعوي صندوق قرض الحسنه حضرت محمد بطرفيت جبارعلي پورمواليي نژاد 
بخواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به عنوان ضمانت يكفقره وام از خانم ملوك عدالت 
نژاد و با اين توجيه كه وام گيرنده در مهلت هاي مقرره نس��بت به پرداخت اقس��اط خود 
اقدام ننموده اس��ت با بررسي محتويات پرونده و س��ند ارائه شده از ناحيه خواهان مبني 
بر ضمانت وام توس��ط خوانده و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانوني در جلس��ه حاضر 
نش��ده اس��ت و دعوي خواهان را مورد انكار و تكذيب قرار نداده است لذا شورا دعوي 
خواهان را ثابت و وارد تشخيص و به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آ.د.م حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سي هزار 
ريال هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ 1390/2/5 تا زمان وصول 
براس��اس ش��اخص تورمي بانك مركزي در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي محس��وب و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهي در اين 

شعبه مي باشد. قاضي شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
7/649 كالسه پرونده: 516/90، شماره دادنامه: 652-90/7/12، مرجع رسيدگي: شعبه 20 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدباقر ناظوري نشاني: اصفهان بلوار كشاورزي 
جن��ب پمپ بنزين بن بهار پالك 3، خوانده: حس��ين صم��دي بروجني مجهول المكان، 
خواس��ته: الزام انتقال سند موتورس��يكلت به شماره انتظامي 6362 اصفهان 45 به انضمام 
خس��ارت،  گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي 
تش��ريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به 
ش��رح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد: رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دادخواست 
خواهان محمدباقر ناظوري دس��تجردي به طرفيت حس��ين صمدي بروجني به خواسته 
الزام انتقال س��ند موتورس��يكلت به شماره انتظامي 6362 اصفهان 45 به انضمام خسارت 
دادرس��ي، با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به استعالم 
ش��ماره 46/28/7390 مورخ��ه 90/6/2 از اداره راهور و قولنام��ه عادي مورخه 88/7/23 
في مابين خواهان و خوانده و نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار لذا شورا دعوي خواهان 
را محرز دانس��ته مس��تنداً به م��اده 198 و 519 ق.آ.د.م خوانده را ب��ه حضور در يكي از 
دفاتر رس��مي و انتقال س��ند موتورس��يكلت به ش��ماره انتظامي 6362 اصفهان 45 به نام 
خواهان مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف 20 روز قابل اعتراض و واخواهي در اين شعبه 

مي باشد. م الف/ 11159 قاضي شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
7/650 در خصوص پرونده كالس��ه 88-677 خواهان ابراهيم بخشنده دادخواستي مبني 
بر الزام به ايفاي تعهد به طرفيت شركت تعاوني مسكن فجر بسيجيان به مديريت مهدي 
نيك نفس تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/10/3 ساعت 5:30 
عص��ر تعيين گرديده، با 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 كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 11199 مدير دفتر شعبه 18 حقوقي مجتمع 

شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

احضار
7/651 چون آقاي غالمرضا حيدري دستجردي فرزند اسماعيل شكايتي عليه آقاي محسن 
حاجيان مبني بر جعل در س��ند رسمي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900676 ك 
115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه 90/11/16 ساعت 9 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 11095 مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

حصر وراثت
7/652 خانم مهري جان بهور داراي شناسنامه شماره 341 به شرح دادخواست به كالسه 

3468/90 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان بهناز روستا بشناسنامه 34465 در تاريخ 86/6/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: مادر به شرح ذيل: 1- مهري 
جان بهور به ش ش 341 مادر متوفي و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. م الف/ 11201  رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
7/655 ش��ماره ابالغيه: 9010100350302580، شماره پرونده: 9009980350300584، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900584، خواهان خدارحم دهقاني دادخواستي به طرفيت خوانده 
حمي��د بحرينيان تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگي به شعبه س��وم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 305 ارجاع و به كالسه 9009980350300584 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
1390/09/09 و س��اعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور 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 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. م الف/11196  شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/656 ش��ماره دادنامه: 9009970350300555، شماره پرونده: 8909980350301295، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891297، خواهان: آقاي نورمحمد بازياري با وكالت آقاي سعيد 
حاج هاشمي به نشاني خ شيخ بهايي نرسيده به چهار راه آذر جنب بانك ملت ساختمان 
موثق ط 1، خوانده: آقاي عبدالوحيد ش��اه كرم زهي به نش��اني مجهول المكان، خواسته: 
فس��خ قرارداد،  گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با 
اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: 
در خصوص دعوي آقاي نورمحمدبازياري با وكالت آقاي س��عيد حاج هاشمي بطرفيت 
آقاي عبدالوحيد ش��اه كرم زهي مبني بر فس��خ قرارداد م��ورخ 89/1/13 و صدور حكم 
ب��ر اس��ترداد تريلي تانكر تيپ اف 12 به ش��ماره انتظامي 873 ع 68 اي��ران 13 و مطالبه 
خس��ارات دادرسي، دادگاه از توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي و با توجه به 
مفاد قرارداد مورخ 89/1/13 كه در قسمتي از آن آمده است »اگر قسط در تاريخ 89/8/20 
پرداخت نگرديد فروش��نده تانكر حق فروش ماش��ين را به نرخ روز دارد و خريدار هيچ 
گونه ادعايي ندارد« و اينكه مس��تنبط از ش��رط مذكور شرط فاسخ مي باشد كه در فرض 
تحقق آن فروش��نده مي تواند از آن استفاده كند و با تقديم دادخواست از اين حق قانوني 
اس��تفاده نموده است و اينكه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسي مورخ 90/04/22 
حاضر نش��ده و در قبال خواسته خواهان اقدامي به عمل نياورده است و مستند ابرازي را 
مورد تكذيب قرار نداده و در خصوص پرداخت قس��ط اعالمي دليلي اقامه ننموده است 
ً  به مواد 515 و 519 قانون آئين  لهذا خواس��ته خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا
دادرس��ي مدني و ماده 399 قانون مدني ضمن حكم به فس��خ ق��رارداد مورخ 89/1/13 
)تأييد فس��خ( حكم به محكوميت خوانده به اس��ترداد تريلي مورد دعوي به شرح فوق و 
محكوميت ايش��ان به پرداخت مبلغ 1118000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق 
الوكاله وكيل براس��اس تعرفه قانوني در حق خواه��ان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره 
غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 11197 

اسماعيلي- رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/657 كالسه: 161/86 ح 15، دادنامه: 870044-87/1/19، مرجع رسيدگي كننده: شعبه 
15 دادگاه حقوقي اصفهان، خواهان: ش��ركت سهامي بيمه آسيا با نمايندگي حقوقي آقاي 
خسرو خباز شيرازي به آدرس اصفهان خ مير نبش كوچه هفت دست شركت بيمه آسيا، 
خوان��ده: 1- بهمن ايرج فرزند منوچهر به آدرس اصفهان خ احمدآباد خ مهرگان پ 24 
مقابل پ 74831، 2- ش��هرام معتمدي فرزند عليرضا مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، 
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: دعوي ش��ركت س��هامي بيمه ايران به طرفيت آقايان 
بهمن ايرج و ش��هرام معتمدي به خواس��ته مطالبه مبلغ هش��تاد ميليون ريال و خسارات 
دادرسي به خالصه چنين است كه خواهان اعالم نموده كه مانده بدهي وام خوانده رديف 
اول در قبال قرارداد اجاره به ش��رط تمليك يك دستگاه سواري سمند از شركت ليزينگ 
س��رمايه گذاري بانك ملي و به موجب بيمه نامه و قرارداد 7444006/80/1 تحت پوشش 
بيمه اعتباري شركت بيمه آسيا قرار داشته كه به علت عدم پرداخت اقساط وام آن شركت 
مجبور به پرداخت مانده بدهي وام به ميزان خواسته به بيمه گذار گرديده است و تقاضاي 
دريافت مبالغ مذكور و خسارات دادرسي را از وام گيرنده و ضامن مربوطه دارد خواندگان 
دفاعي كه حاكي از برائت ذمه ايشان يا بي اعتباري قرارداد و مستندات خواهان باشد ارائه 
ننموده اند عليهذا با عنايت به اينكه خس��ارات وارده به بيمه گر مي بايس��ت جبران گردد 
مستنداً به ماده 30 قانون بيمه و مواد يك و دو قانون مسئوليت مدني خواندگان متضامناً به 
پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت مانده بدهي مذكور و مبلغ يك ميليون و پانصد و 
پنجاه و يك هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي گردند دايره محترم 
اجراء خسارت تأخير تأديه مبلغ خواسته را نيز از تاريخ مرداد 1386 لغايت زمان اجراي 
حكم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمي بانك مركزي محاسبه و از محكوم عليه وصول 
و به محكوم له ايصال خواهد داشت. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
 قابل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.

م الف/ 11198 سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
7/658 كالسه 662/87ح15 دادنامه: 870732-87/6/18. مرجع رسيدگی شعبه 15 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان. خواهان: شركت سهامی بيمه آسيا با نمايندگی حقوقی منوچهر 
اهوازی به آدرس اصفهان – خيابان مير – نبش كوچه هفت دس��ت – شركت بيمه آسيا. 
خوان��ده: 1- بهمن ايرج فرزن��د منوچهر به آدرس اصفهان – خيابان احمد آباد – خيابان 
مهرگان – پالك 24- مقابل پالك 74831. 2- ش��هرام معتمدی فرزند عليرضا به آدرس 
اصفه��ان – خيابان رباط – كوچه ش��هيد كريمی)كيوان( – پالك 12. خواس��ته: مطالبه. 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه)اصالحی(. نظر به اينكه قسمتی از خواسته خواهان مطالبه حق 
الوكال��ه نماين��ده حقوقی بوده و در دادنامه 870044 اين دادگاه نس��بت به آن رای صادر 
نگرديده اس��ت مستنداً به ماده 519 قانون آيين دادرسی و تبصره 30 قانون بودجه 1339 
خوان��دگان عالوه بر محكوم به مندرج در دادنامه مذكور به پرداخت حق الوكاله نماينده 
حقوقی كه طبق تعرفه كانون وكال محاس��به می گردد نيز محكوم می گردند اين رای به 
رای 870044 ضميمه می گردد. تحويل رونوشت رای اصلی بدون رای اصالحی ممنون 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی است. سراج – رئيس شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار 
7/661 چون آقای محمدرضا نادری ش��كايتی عليه آقای روح اله مومنی فرزند قربانعلی 
مبنی بر ايراد جرح عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900972 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگی برای روز 90/10/26 س��اعت 11/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين 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 ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 11195 

محسنی - مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 
 

احضار 
7/662 چون آقای داود حيدری جوشقانی فرزند بمانعلی شكايتی عليه آقای سيد مرتضی 
طاه��ر فر مبنی بر فروش م��ال غير )كالهبرداری( مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
900791ك115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه 90/9/16 ساعت 
8:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 

قانون آيين 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 شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 11193 مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 

 
تأسیس

7/663 شماره: 2761/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت مجتمع صنايع غذايی آرمانديس 
مهر س��پاهان سهامی خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/07/07 تحت شماره 45444 و 
شناسه ملي 10260634082 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/07/07 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاركت 
و سرمايه گذاری برای ايجاد واحدهای توليدی شامل: صنايع غذايی، فرآورده های لبنی، 
پودری، پروتئينی و بهداش��تی، بس��ته بندی و پخش انواع محصوالت غذايی و بهداشتی 
– انج��ام امور بازرگانی اعم از داخلی و خارج��ی و صادرات و واردات كاال و خدمات و 
تجهيزات و قطعات مرتبط با موضوع ش��ركت، تامين و ايجاد كارخانجات صنايع غذايی 
و بهداشتی و ايجاد شعب و نمايندگی در داخل و خارج از كشور، مشاركت با اشخاص 
حقيقی و حقوقی اخذ وام از نظام بانكی در جهت ايجاد واحدهای بس��ته بندی و توليد 
مواد غذايی و بهداشتی، خريد و فروش كليه ماشين آالت و تجهيزات غذايی و بهداشتی. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان – ميدان شهدا – كوی اميدی –پالك 17. 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصدسهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 91819170 مورخ 
1390/06/31 نزد بانك ملت ش��عبه دكتر بهشتی پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای حبيب نخجوان به 
سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقای مصطفی نخجوان نيا به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره، 3-5- خانم اكرم رضوانی به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي حبيب نخجوان 
و خان��م اكرم رضوانی به عنوان اعضاء هيئت عامل به مدت دو س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور با امضاي آقای حبيب نخجوان 
و با مهر ش��ركت معتبر مي باشد و اوراق عادي و اداري با امضای آقای حبيب نخجوان و 
با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات هيئت عامل: مديرعامل مجري مصوبات هيئت 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي ابوالفضل رضايی خوراسگانی 
به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي حس��ين محمدرضايی به عنوان بازرس علي البدل. م 

الف: 11125 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ 
7/664 در خصوص پرونده كالسه 679/90 خواهان مصطفی عابدی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال رس��می سند موتورسيكلت به شماره انتظامی 8952 اصفهان 58 به طرفيت 
حس��ن قربانی فرزند عباس��علی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
90/9/19 س��اعت 5 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان آتشگاه – روبروی پمپ بنزين – دادسرای دادگستری اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 11242 مدير دفتر ش��عبه 31 

حقوقي شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
7/665 در خصوص پرونده كالسه 496/90 خواهان عمار سليمانی آب نيلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت حميد زمانی ناغانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 90/9/2 ساعت 5:30 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه – روبروی پمپ بنزين – دادسرای دادگستری اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 11276 مدير دفتر شعبه 

18 حقوقي شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ اخطاريه افراز
7/666 آقاي ش��اپور جمال��ي فرزند يداله چون آقاي چنگيز نصيري فرزند كرم ش��ريك 
ش��ما درشش��دانگ پالك 100/71 واقع در فيض آباد بخش يك ثبتي ش��هرضا به استناد 
آئين نامه قانون افرازفروش امالك مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تقاضاي افراز ازسهم 
مش��اع خود از پالك فوق الذكر را نموده اند وشمارامجهول المكان اعالم نموده اند و در 
تاريخ 1390/8/22 س��اعت 9 صبح به اتفاق نماينده ومهندس ثبت درمحل مورد تقاضاي 
افراز حاضر خواهند ش��د لذا بدينوسيله به اطالع مي رساندكه جهت تنظيم صورتمجلس 
و امضاء آن در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��ويد. عدم حضورمانع ازرسيدگي 

نخواهدگرديد. ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا 

ابالغ دادخواست وضمائم
7/667 بدينوس��يله به آقاي ش��مس عبدي فرزند دادش��اه فعاًل مجهول المكان ابالغ مي 
گرددكه خواهان محمودزينعلي دهاقاني فرزند عباس��علي به نش��اني شهرضا خ پاسداران 
فرعي 16 منزل ش��خصي دادخواستي بخواس��ته الزام به فك پالك شخصي به اين شورا 
تس��ليم كه بكالس��ه 658/90 ش 2 ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه  مورخ 
90/11/19  س��اعت  4/45 عصر تعيين گرديده اينك حس��ب درخواس��ت خواهان و به 
تجويزماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا 
ازتاريخ انتشار ظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره دوحقوقي 
شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس كامل خودرااعالم وهر دفاعي داريد 
بيان نماييد و براي جلس��ه رس��يدگي فوق نيز در شوراي حل اختالف شماره دو حقوقي 
شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يك نوبت منتشرخواهدشدومدت 

آن ده روزخواهدبود. رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره دو حقوقي شهرضا 

تحديد حدود اختصاصی
7/668 چون تحديد حدود شش��دانگ يك قطعه زمين محل جوي متروكه پالك ش��ماره 
2/9487 واقع در فضل آباد بخش يك ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي س��يد 
نعم��ت اله اوليائي فرزند س��يد حميد و غيره درجريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از م��اده 15 قانون ثبت و 
برطب��ق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1390/9/28 س��اعت 8 صبح 
در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موج��ب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره 
گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا 
چنانچه روز تحديد مواجه باتعطيلی پيش بينی نش��ده گردد تحديد حدود در روز بعد از 

تعطيل انجام خواهد شد. ميرمحمدي-  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

ابالغ وقت رسیدگي
7/669 در خصوص پرونده كالس��ه 73390 ش /9 خواهان س��عيد روزگاريان با وكالت 
آقاي بنيامين اشرفي و خانم مريم پزشكي دادخواستي مبني بر الزام به انتقال سند رسمي 
يك باب آپارتمان مس��كوني به شرح دادخواس��ت مقوم به 21/000/000 ريال و الزام به 
تحويل و تس��ليم مبلغ علي الحس��اب مقوم به مبلغ 21/000/000 ريال و جبران خسارت 
دادرسي و حق الوكاله وكيل به طرفيت 1- احمد روزگاريان 2- اصغر حيدري 3- محمد 
زارعان دولت آبادي 4- مصطفي سيامكي 5- يوسف سيامكي 6- ياسمن سيامكي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه مورخ 90/8/30 ساعت 8 صبح تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان رديف چهارم تا ششم حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خواندگان قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه جنب دادسراي شماره 2 مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايند. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر 9 مجتمع شماره يك شوراي حل 

اختالف
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 زهرا نوبخت

علیرضا ذاکر اصفهانی در مراسم بزرگداشت استاد پرورش که 
در حضور جمعی از مقامات کشوری و استانی برگزار شد، با 
بیان این که استاد پرورش انسان نمونه و تاثیر گذار در تاریخ 
معاصر کشور است، اظهار داشت: استاد پرورش فارغ از سن 
شناسنامه  ای و نسب خانواده متعلق به تاریخ، تعهدات سیاسی 
پرورش  استاد  افزود:  وی  است.  ما  سرزمین  اجتماعی  و 
حضور پر رنگ و اثر بخشی در مکتب فکری و سیاسی 
اصفهان داشته  اند. استاندار اصفهان والیت  مداری، اخالق  
گرایی، بصیرت، پرهیز التقاط و صراحت لهجه را از جمله 
ویژگی  های بارز مکتب فکری و سیاسی اصفهان بر شمرد. 
وی با بیان این که آیت ا... نوراله آقا نجفی اصفهانی، مرحوم 
شهید مدرس، آیت ا... بهشتی، آیت ا... خادم و استاد پرورش 
نماینده مکتب فکری و سیاسی اصفهان و جنبش تنباکو و 
 انقالب اسالمی ایران بودند، ادامه داد: تاکنون فعالیت  های
زیادی را این استاد برای حفظ و پایداری انقالب اسالمی 
انجام داده است. وی افزود: جمعی دیگر با همان آرمان  های 
انقالبی برای حدوث انقالب اسالمی و سال  های پس از آن 
در جریان نظام برای پایداری، بقا و ارتقای نظام جمهوری 

اسالمی ایران تالش کردند. 
سخنان پرورش با اخالص و اثرگذار بود

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: سخنان استاد پرورش به 
دلیل این که با اخالص از دل بر می  آمد تاثیر بسیار خوبی نیز 
بر دل و جان شنونده  ها داشت.حجت  االسالم محسن قرائتی 
نیز در این همایش در جمع مسئوالن استانی و کشوری اظهار 
داشت: جلسات استاد پرورش خود جوش و دلسوزانه برای 
عموم مردم بود و همان  طور که سازمان آب به 70میلیون نفر 
آب می  دهد و هیچ کسی از او تعریف نمی کند و پرورش 
نیز همین  گونه به مردم علم و دانش یاد می  داد. وی با بیان 
این که معلم خوب باید اخالص داشته باشد، ادامه داد: استاد 
پرورش در تعلیم به دانش  آموزان اخالص در اعمال آنها را 
آموزش می داد و نیت خالصانه برای خدا را در سرلوحه همه 
امور می  دانست. رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: استاد 
پرورش در بیانات خود از قرآن استفاده  های فراوانی داشت 
و سخنان خود را بر اساس رهنمود های قرآنی بیان می  کرد. 
وی با اشاره به فعالیت  های استاد پرورش گفت: مسئوالن باید 
اقدامات و فعالیت  هایشان بر پایه دلسوزی و اخالص باشد. 
قرائتی گفت: پرورش کسی بود که 40 سال کار مجانی با 
اخالص و خود جوش برای این مردم انجام داد و چه اشکالی 
دارد که از این شخصیت تجلیل کنیم. وی با بیان این که نگرانم 
که نسل چهارم پرورش را نشناسند و آموزش و پرورش باید 
این شناخت را برای جوانان مهیا کند، ادامه داد: همان  گونه 
که جوانان تبریزی باید بدانند که آیت ا... طباطبایی کیست یا 
کاشانی  ها بدانند فیض کاشانی چه کسی بوده، دانش  آموزان 

اصفهانی نیز نباید از خدمات استاد پرورش غافل باشند. این 
معلم قرآنی کشور با بیان این که پرورش همیشه نگران بود که 
چگونه میلیون  ها کودک و نوجوان را تربیت کند،  گفت: کسی 

که دل به خدا بدهد خدا به او روی می  آورد. 
توسل و جهاد در راه خدا از ویژگی های پرورش 

است
عضو حزب موتلفه اسالمی گفت: تعصب، توسل و جهاد در 

راه خدا در فعالیت  های استاد پرورش موج می  زند.
این  داشت:  اظهار  ادامه  در  نیز  اوالدی  عسگر  حبیب اله 
شخصیت فرهیخته از سردمداران نظام آموزشی کشور و 
انقالب اسالمی ایران هستند و معلم و استاد بودن را همواره 
در طول زندگی خود حفظ کرده   اند. وی به فعالیت  های این 
استاد فرهیخته در نظام آموزشی کشور در اصفهان و به ویژه در 
 سطح اصفهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از  شخصیت  های
و  هستند  ایشان  شاگردان  از  اصفهان  علمی  و  فرهیخته 
پرورش در تعلیم و تربیت این افراد از موضوعات قرآنی 
استاد  این  معنوی  ویژگی  های  به  وی  کرده اند.  استفاده 
فرهیخته اشاره کرد و ادامه داد: تعصب و توسل و جهاد 
 در راه خدا در فعالیت  های استاد پرورش موج می  زند.
عسگر اوالدی با اشاره به آشنایی خود با استاد پرورش در 
زمان فعالیت ایشان در شورای مرکزی حزب جمهوری، ادامه 

داد: جهاد در راه خدا در طول فعالیت ایشان در شورای مرکزی 
حزب جمهوری ادامه داشته و استاد پرورش این ویژگی خود 
را به تمام اقدامات خود سرایت داده است. وی به فعالیت  
های سید علی اکبر پرورش در دوره دوم مجلس شورای 
اسالمی اشاره کرد و گفت: وی در دوره دوم مجلس شورای 
انجام  کشور  برای  ارزشمندی  و  ارزنده  اقدامات  اسالمی 
داده اند و یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
بوده است. وی به فعالیت ایشان در روزنامه رسالت اشاره 
کرد و یادآور شد: پرورش با دلسوزی تمام در تاسیس این 
 روزنامه گام برداشته است و همواره به دنبال روشنگری  های
مردم و مبارزه با بیداد گری و ظلم و ستم موجود در جامعه 
حرکت می  کند. عسگر اوالدی با اشاره به این که ایشان یکی 
از بنیان  گذاران حزب موتلفه اسالمی بوده است، اظهار داشت: 
با جهاد در راه خدا در این حزب  استاد پرورش همواره 
فعالیت کرده و با غافل شدن از خود در راستای خدمت به 
دین و دنیا اقدامات بسیاری انجام داده است. وی به عرفانی 
و معنوی بودن این استاد فرهیخته اشاره کرد و افزود: این 
شخصیت ارزشمند یک عارف سالک واقعی محسوب می 
 شود و گنجینه  های ارزشمندی در درون او نهفته است. عضو 
حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به این که ایشان همواره به 
دنبال تبیین موضوعات قرآنی در جامعه بوده است، تصریح 

کرد: استاد سید علی اکبر پررورش با بهره  گیری از قرآن و 
روایات اسالمی به دنبال بیداری مردم و به ویژه نسل جوان 

جامعه بوده است.
پرورش، سپاه قدرتمندی برای دفاع مسلحانه در 

جنگ تشکیل داد
سید یحیی صفوی اظهار داشت: استاد پرورش را سردار 
فرهنگی می دانم که عرفان را با خردمندی، بصیرت سیاسی 
و شجاعت در دفاع از دین، قرآن و والیت در هم آمیخته بود.
به گفته وی مهم ترین مسأله امروز کشور تربیت کادر مدیران 
هم طراز با انقالب اسالمی که بتواند انقالب را تحت زعامت 
رهبری و امام ترسیم کند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی 
معظم کل قوا تصریح کرد: اداره یک حکومت در صحنه 
بین المللی احتیاج به کادرهای فراوان در قسمت های مختلف 
دارند و البته با گذشت 30 سال از انقالب شکوهمند اسالمی 
این انقالب برای تمدن سازی و پیشرفت و عدالت گستری 
راه کمی را طی کرده است. وی با بیان این که باالترین خدمت 
استاد پروش تربیت نسل انسانی، دین دار، بصیر، والیت مدار، 
شجاع و با اخالق بوده است، افزود: عظمت کار معلمی را 
ایشان به خوبی می دانست چرا که خود استادی بود که قلبش 
را به نور معرفت قرآن روشن کرده بود و ماالمال از عشق به 
رسول ا... و امام زمان)عج( بود. صفوی تأکید کرد: استاد نه 
تنها در زندگی راه و رسم بزرگی داشت که در شیوه مدیریتی 
نیز کادری بزرگ ساخت که بزرگ ترین خصوصیت این 
سردار فرهنگی است. وی با اشاره به این که استاد پرورش 
تأثیر منحصر به فردی در مسائل امنیتی نظام داشت، گفت: 
ایشان هسته های مسلح نیروهای انقالبی را برای مبارزه آماده 
و آموزش می داد. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 
قوا ادامه داد: همچنین برخورد با ساواک را در آن زمان به 

نیروها آموزش می داد. 
مهم ترین خصوصیات پرورش، اطاعت از والیت فقی

حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در ادامه با 
اشاره به این که اصفهان نه تنها گنجینه هنر ایرانی اسالمی است 
بلکه همواره سرشار از گنجینه های ناب انسانی برای اسالم و 
انقالب بوده و از جمله این نیروها استاد علی اکبر پرورش 
است، اظهار داشت:  امام خمینی)ره( همیشه می فرمود این 
قدر نگویید انقالب برای ما چه کرده، بگویید ما برای انقالب 
چه کرده ایم و پرورش از جمله نیروهایی بود که بنا به فرمایش 
امام)ره( انقالب را برای خود نمی خواست بلکه همه وجود 
خود را برای انقالب می خواست. حداد عادل گفت: از ابتدای 
انقالب پرورش برای حفظ انقالب و دفاع از اسالم تالش 
کرد و از مهمترین خصوصیات ایشان اطاعت از والیت فقیه 

است که بر صدر ارزش های انقالبی ایشان می درخشد.

زاینده رود
استان های مرکز هنرهای  امور  مدیر هماهنگی 
نمایشی گفت: تئاتر واسطه ای برای رسیدن به دوستی 
اتابک  داریم.  باور  را  آن  همه  که  است  انسانیت  و 
نادری در اختتامیه بیست و سومین جشنواره استانی 
تئاتر اصفهان اظهار داشت: نتیجه جشنواره تنها متعلق 
به جشنواره است و چیزی از ارزش کار و شخصیت 
مورد  در  وی  نمی کند.  زیاد  یا  کم  اشخاص  هنری 

برنامه های این جشنواره افزود: در اسفندماه سال 90 
درجه بندی گروه ها آغاز و آمار پروژه های تئاتری به 
بودجه حمایتی  تقلیل می یابد و  تا 200 گروه   150
همه  که  این  به  اشاره  با  وی  می شود.  اهدا  آنها  به 
داشت:  بیان  ندارد،  بستگی  بودجه  به  تئاتر  در  چیز 
کردستان  و  گیالن  استان های  در  کوچکی  شهرهای 
برای مشارکت گیری در اجرای تئاتر کارهای موفقی 
انجام داده اند. در این جشنواره هرساله دو اثر برای 

به  استان ها  راه یابی  مقدمه  که  منطقه ای  جشنواره 
جشنواره تئاتر فجر است انتخاب می شود که امسال 
به  تلخ  خواب  اثر  تنها  فراوان  اغماض  با  داوران 

کارگردانی کیهان روحانی را انتخاب کردند. 
داوران دیگر منتخبان این جشنواره را در بخش های 
بخش  کردند:رتبه سوم  اعالم  زیر  به شرح  مختلف 
نمایشنامه نویسی: جمشید خانیان برای »آه از دست 
نویسی:  نمایش نامه  دوم  هوگو«.رتبه  ویکتور  این 

نفیسه  تلخ«.  »خواب  نمایش  برای  روحانی  کیهان 
طباطبایی برای نمایش »حلیمه«، هاجر پورسینا برای 
برای  قشقایی  فروغ  برف«،  برهنه  »خواب  نمایش 
نمایش »مروارید«، الهام رضایی برای نمایش »خواب 
برهنه برف«، رویا سعیدی برای »ترانه ای برای آیدا« 
می نویسد«  که  »باد  نمایش  برای  کریمی  وجیهه  و 
تقدیر  لوح  کردند.  دریافت  بازیگری  تقدیر  لوح 
نمایش  برای  حیدری  هومن  به  نمایش نامه نویسی 
شعرای  مجید  از  مراسم  این  در  رسید.  »مروارید« 
نجاتی برای  طراحی بروشور نمایش خواب برهنه 
پرده  چشم  لباس  طراحی  برای  وحید  مائده  برف، 
پرده  چشم  صحنه  طراحی  برای  جانمی  احسان  و 

تقدیرشد.

عظمت کار معلمی 
را ایشان به خوبی 
می دانست چرا که 
خود استادی بود 
که قلبش را به 

نور معرفت قرآن 
روشن کرده بود و 
ماالمال از عشق به 
رسول ا... و امام 
زمان)عج( بود 

گزارش

اخبار كوتاه

محصوالت صنایع دستی 
شناسنامه دار می شود

گروه بسته بندی صنایع دستی برای فروش و صادرات 
بهتر این محصوالت در معاونت صنایع دستی کشور 

آغاز به کارکرد.
سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع  دستی 
وگردشگری  دستی  فرهنگی صنایع  میـراث  سازمان 
کشورگفت: سیاست های سه گانه گسترش بسته بندی 
صنایع دستی طبق بررسی های این کارگروه به ترویجی،  
تشویقی و اجباری تقسیم شده است. خانم توحدی 
افزود: با آغاز به کار این کارگروه از این پس بر بسته بندی 
محصوالت صنایع دستی نظارت و محصوالت صنایع 
 دستی دارای هویت سازمانی و شناسنامه دار می شود.
وی فروش و صادرات محصوالت صنایع دستی با هدف 
حفظ توان رقابت در بازارهای بین المللی و ایجاد فرهنگ 
بسته بندی تولیدات صنایع دستی را از اهداف بلندمدت 
این طرح اعالم کرد و گفت: با اجرای این طرح 10 
با هدف ترویج فرهنگ به کارگیری  برنامه عملیاتی 
 بسته بندی در تولید صنایع دستی تهیه و تدوین شده است. 
سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی 
افزود: برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه و نشست های 
منطقه ای آموزش و ترویج بسته بندی، در اختیار قراردادن 
بندی محصوالت  بسته  مطالعاتی  نمونه و طرح های 
صنایع دستی برای بهره مندی استان ها، برگزاری دوره های 
آموزش بسته بندی تولیدات صادراتی بومی استان ها 
جهت فراگیری شاغالن صنایع دستی و برنامه ریزی 
برای بـهره گیری از طرح ها و پایان نامه های دانشجویی 
رشته های طراحی صنعتی و گرافیک با موضوع طراحی 
بسته بندی تولیدات شاخص صنایع دستی به تفکیک 

استان ها  از مهم ترین این برنامه هاست.

راه اندازی دانشکده علوم قرآنی 
در آران و بیدگل 

معاون اجرایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور 
گفت: راه اندازی دانشکده علوم قرآنی در جوار حرم 
حضرت محمد هالل بن علی)ع( نیازمند توجه، پیگیری 
و همکاری مسئوالن شهرستان آران و بیدگل است و 
در صورت حمایت الزم، دانشکده علوم قرآنی در آران 
و بیدگل راه اندازی می شود. نصراله چمران معاون 
اجرایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کشور در 
حاشیه حضور در آران و بیدگل در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار داشت: راه اندازی دانشکده علوم قرآنی در جوار 
حرم حضرت محمد هالل بن علی)ع(، نیازمند توجه و 
پیگیری و همکاری مسئوالن شهرستان آران و بیدگل 
است.وی افزود: شهرستان نمونه قرآنی آران و بیدگل 
از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، زمینه بسیار مساعدی 
برای احداث دانشکده علوم قرآنی دارد. وی با اشاره به 
درخواست هیأت امنای آستان مقدس حضرت محمد 
هالل بن علی)ع( در سال 80 برای احداث دانشکده 
علوم قرآنی در جوار بارگاه ملکوتی این امامزاده بیان 
کرد: راه اندازی و احداث دانشکده علوم قرآنی در شهر 
نمونه قرآنی آران و بیدگل نیازمند همکاری و دقت نظر 
تمامی مسئوالن ذی نفوذ این شهرستان و مقامات استان 
اصفهان است. چمران افزود: راه اندازی این دانشکده 
نیازمند ساختمان، اعضای هیأت علمی و سایر امکانانی 
است که شایسته است با پیگیری های هرچه بیشتر 
مسئوالن شهری و استانی جهت تأمین امکانات مورد 
نیاز، مقدمات تأسیس این دانشکده فراهم شود. دانشگاه 
علوم و معارف قرآن کریم کشور وابسته به سازمان 
اوقاف و امور خیریه، و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری از سال 1368 با 14 دانشکده در شهرهای 
مختلف کشور فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود 
را آغاز کرد. در سال 1380 با وجود موافقت اولیه جهت 
تأسیس یک واحد از این دانشگاه در جوار بارگاه ملکوتی 
حضرت محمد هالل بن علی)ع(، به دلیل عدم پیگیری 
الزم جهت فراهم کردن امکانات تأسیس دانشکده از 
سوی مسؤالن شهرستان، احداث این دانشکده تاکنون 

مسکوت مانده است.

شالوده غدیر، نهادینه کردن 
فرهنگ والیت فقیه است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نهادینه 
کردن فرهنگ والیت فقیه محتوای اصلی غدیر است.

ستاد  نشست  در  نکونام  محمدعلی  حجت االسالم 
برگزاری دهه امامت و والیت بنیاد غدیر این استان، 
اظهار داشت: مسأله غدیر از دو دیدگاه اصل و اهمیت 
و محتوای غدیر قابل بررسی است. نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تبیین و زنده نگه 
داشتن مسأله غدیر تأکید کرد و گفت: با پیگیری ها و 
و  حقیقت  رهبری،  معظم  مقام  مستمر  حمایت های 
محتوای غدیر برای بشریت ترسیم شده است. وی با 
بیان این که غدیر محتوایی به طول تاریخ بشریت دارد، 
گفت: معرفی حضرت علی)ع( به عنوان جانشین پیامبر، 
تثبیت جایگاه ائمه معصومین)ع( و تداوم این امر بعد 
از معصومین)ع( و در زمان غیبت امام عصر)عج( از 

مهم ترین زوایای واقعه بزرگ غدیر است.
نکونام ادامه داد: غدیر یک جریان جاری و مستمر است 
که همه روزه و در همه مراحل زندگی ما باید نمود داشته 
باشد. وی نهادینه کردن فرهنگ والیت فقیه را محتوای 
اصلی غدیر برشمرد و گفت: لبه تیز حمالت دشمن 
امروز  متوجه والیت فقیه است و اگر بگوئیم دشمن 
همه تالش خود را متوجه والیت فقیه کرده است گزاف 
نگفته ایم چراکه از این منظر ضربه های بسیاری خورده 
است. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان 
این که چهره غدیر تمام عیار در چهره والیت فقیه آشکار 
می شود، گفت: محور فعالیت غدیر، تثبیت و نهادینه 
کردن منطقی بحث والیت فقیه با پشتوانه استداللی و 
احادیث نبوی)ص( و احادیث معصومین)ع( در اذهان 

جامعه است.

فرهنگ و هنر

در مراسم بزرگداشت استاد پرورش مطرح شد:

پرورش، حضور اثر بخشی در مکتب سیاسی اصفهان داشت

در اختتامیه جشنواره تئاتر استان بیان شد:

تئاتر واسطه ای برای رسیدن به انسانیت

فیلم کودك باید آموزنده باشد
گوینده برنامه شب بخیر کوچولو با بیان این که فیلم 
کودک نباید به وقت پراکني و داستان  هاي غیر واقعي 
مریم  باشد.  آموزنده  باید  فیلم کودک  بپردازد، گفت: 
مناسب،کودک  موضوع  انتخاب  با  باید  افزود:  نشیبا 
ارائه آموزش و پند هاي  با فیلم همراه کرده و به  را 
از  ما  افزود: کشور  بپردازیم. وي  آنها  به  غیر مستقیم 
افسانه ها و قصه هاي غني و آموزنده برخوردار است 

که کمتر درباره آنها شخصیت پردازي مصور و عروسکي شده است. نشیبا ابراز 
ایراني که معرف کشور ما  به قصه هاي  امیدواري کرد که مسئوالن در پرداختن 
ایرانیان را در  این طریق فرهنگ و اصالت  از  باشند و  بیشتر توجه داشته  است، 
غني بودن آداب و رسوم به مجامع جهاني نشان دهند. وي یادآور شد: اصفهان 
همیشه میزباني خوبي را در جشنواره هاي فیلم کودک و نوجوان داشته و در این 
 عرصه خوش درخشیده است.این جشنواره از 23 تا 27 آبان در اصفهان برگزار

می شود.

جشنواره کودك،عامل همدلی کشورهای مسلمان
سفیر پاکستان در دیدار با جمعی از کودکان و نوجوانان 
ایرانی که پیام جشنواره فیلم کودک را به سفارتخانه این 
کشور اهدا کردند، گفت: جشنواره فیلم کودک می تواند 
عامل همدلی بین کشورهای مسلمان شود. عباسی تصریح 
کرد: همواره بر تعامالت فرهنگی بین ایران و پاکستان تاکید 
داشته ام و از این جریان ها حمایت می کنم. پیام جشنواره 
فیلم کودک با مضمون نشاط و شادابی برای کودک، امید و 

تعالی برای نوجوان و همدلی برای خانواده ها توسط دبیر جشنواره اعالم شد. وی ادامه 
داد: کودکان ایرانی و پاکستانی اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی دارند و به همین دلیل 
آثار کودک سینمای ایران می تواند با اقبال مخاطبان پاکستانی مواجه شود همچنین حضور 
در جشنواره فیلم کودک می تواند برای هر کودک پاکستانی جذابیت های زیادی داشته 
باشد. سفیر پاکستان در ایران اظهار داشت: عالقه مندم در جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان حضور داشته باشم و از نزدیک شور و اشتیاق و عالقه کودکان و 

نوجوانان به این رویداد را شاهد باشم.

نشاط و جذابیت، مؤلفه های اصلی سینمای کودك
براری،کارگردان سینما درباره شرایط سینمای  اسماعیل 
به  بستگی  کودک  سینمای  وضعیت  گفت:  کودک 
در  و  دارد  فرهنگی  مدیران  برنامه های  و  سیاست ها 
دوره های مختلف متغیر بوده است. وی ادامه داد: توجه 
حوزه  اصلی  ضرورت های  از  یکی  کودک  سینمای  به 
فرهنگ است و رویه حمایت از سینمای کودک و تالش 
و  مستمر  جریان  یک  عنوان  به  باید  آن  توسعه  برای 

تغییرناپذیر در دستور کار سینمای ایران قرار گیرد و جشنواره فیلم کودک می تواند 
نقشی مهمی در این حوزه داشته باشد. کارگردان فیلم شهر در دست بچه ها در مورد 
بهترین خبری که انتظار شنیدن آن را دارد، گفت: عالقه دارم بشنوم که تعدادی از 
سینماهای کشور به صورت دائمی به نمایش فیلم های کودکان و نوجوانان اختصاص 
لزوم  درباره  این سینماگر  باشیم.  این عرصه  هنرمندان  بیشتر  فعالیت  یابد و شاهد 
نیاز  سرگرمی  و  شادابی  کرد:  عنوان  کودک،  سینمای  در  نشاط  و  شادی  به  توجه 

کودکان است و در سینمای فانتزی می توان به این مسأله دست یافت.

23 روز تا جشنوارهروی خط جشنواره

پیام آیت ا... مهدوی کنی در آیین نکوداشت استاد پرورش
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: استاد پرورش در دوران ستمشاهی نقش مهمی در راهپیمایی اقشار متدین و مبارز در تحکیم وحدت اصناف 
فرهنگی ایفا کرده است. پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت ا... مهدوی کنی در آیین نکوداشت استاد اکبر پرورش توسط داماد آیت ا... مهدوی 
کنی قرائت شد. در این پیام آمده است: تکریم و بزرگداشت بزرگان و پیشکسوتان و صالحان هر عرصه و قوم و جمعیتی، بزرگداشت و تعظیم مکارم و 
بزرگی ها و دعوت نسل های جدید بر اخالق و عمل صالح و مصداق »کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم« است. در تجلیل و بزرگداشت و توصیف دهها سال 
مبارزه با طاغوت، خدمات فرهنگی تربیتی و مجاهدت تبلیغی و خدمت در سنگرهای حساس نظام مقدس جمهوری اسالمی می توان ساعت ها و روزها بحث 
و استدالل کرد و می توان تنها با اشاره به یکی از مصادیق برجسته آن کارهای روزها بحث و استدالل را انجام داد.در بخش دیگری از این پیام آمده است: 
تجلیل از برادر فاضل و بزرگوارمان استاد سید اکبر پرورش تجلیل از یک نسل فرهنگی مبارز و مجاهد است که در دوران ستمشاهی نقش مهمی در 
راهپیمایی دیگر اصناف و اقشار متدین و مبارز در تحکیم وحدت اصناف فرهنگی، دانش آموز، دانشجو و پرورش و تربیت آنان در خط مستقیم و نورانی 
نهضت حضرت امام خمینی )ره( و پشت سر روحانیت متعهد و علمای ربانی ادا کرده است. معلم فرهیخته ای که سیل خروشان شاگردانش در مدرسه، 
خیابان، بازار و دانشگاه را با قرآن و عترت و والیت و صبر و شهادت آشنا کرد و در هر سنگری به او تکلیف شد از وزارت، وکالت، مجلس و سنگرهای 
دفاعی و همراهی با بزرگان طراز اول نظام در خدمت بزرگانی چون شهیدان واال مقام مطهری، بهشتی، رجایی و باهنر و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... 
خامنه ای )دامت برکاته( و دیگر اعاظم انجام وظیفه نمود.در انتهای پیام آیت ا... مهدوی کنی در مراسم بزرگداشت استاد پرورش تاکید شد: خداوند 
متعال این معلم نمونه و خدمتگذار بزرگ انقالب و مبارز را در کنف حمایت اجداد طاهرینش )ع( از هر بال و آفتی حفظ و عافیت و حسن عاقبت مرحمت 

فرماید و نسل های جدید ما را در راه تسلیم قرآن و والیت اهل البیت )ع( ثابت قدم و استوار بدارد.
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هخامنشی  شاهنشاه  بارعام  به  معروف  نگاره  سنگ  در 
است،  معروف  خزانه«  »نگاره  به  که  تخت جمشید  در 
همه  نمایندگان  پذیرفتن  حال  در  هخامنشی  شاهنشاه 
است،  به حضور خویش  ایران هخامنشی  سرزمین های 
در حالی که به نشانه صلح و دوستی، گلی درشت را در 
دست دارد. این نگاره که اکنون در ساختمان خزانه قرار 
کاخ  شرقی  پلکان  بزرگ  نگاره  مرکز  در  نخست  دارد، 
آپادانا در تخت جمشید قرار داشته است و کاخ آپادانا از 
فرمان  به  قدیمی ترین کاخ های تخت جمشید است که 
داریوش بزرگ )522- 486 پیش از میالد( بنا شده  است 
پذیرش  و  نوروزی  جشن های  برگزاری  برای  آن  از  و 
نمایندگان کشورهای وابسته به حضور شاهنشاه استفاده 

می شده  است.
برخی از پژوهشگران به پیروی از اشمیت، باستان شناس 
را  نگاره  این  در  هخامنشی  شاهنشاه  تصویر  آلمانی، 
مربوط به داریوش بزرگ می دانند. چنان  که »هایدماری 
تخت  بر  که  کسی  نقش  آلمانی،  ایران  شناس  کخ«، 
و  دانسته  بزرگ  داریوش  به  مربوط  را  نشسته  شاهی 
ُگلی را که او در این نگاره در دست دارد، »گل نیلوفر«

 

می پندارد. 
باور  این  بر  باستان شناس،  اما علی رضا شاپور شهبازی، 
تخت  بر  خشاریارشاه  نگاره،  سنگ  این  در  که  است 
نشسته و پشت سر او ولی عهدش داریوش دوم ایستاده، 
در حالی که هر دو گلی درشت و پُربرگ را در دست 

دارند.  
گلنارپارسی در دست خشایارشاه

اما آنچه موضوع بحث در این پژوهش است، نوع گلی 
چنان   و  دارد  دست  در  هخامنشی  شاهنشاه  که  است 
نیلوفر  را  گل  این  باستان شناسان  تاکنون  شد،  نقل  که 
ُگلی را می بینیم درشت،  این سنگ نگاره،  دانسته اند. در 
یا  کاسبرگ ها  میان  در  که  گلبرگ هایی  یا  گل  جام  با 
دستان  در  که  مستقیم  ساقه های  و  دارند  جا  گل  کاسه 
شاهنشاه قرار گرفته و در دو طرف گل، دو غنچه ِگرد یا 

گوی مانند، دیده می شود.
نگارنده با بررسی دقیق تر نقش ُگل در این سنگ نگاره 
و مقایسه آن با نمونه های مختلف گل در طبیعت، بر این 
باور است که گل یادشده نیلوفر نیست و به احتمال زیاد 
ُگلی که خشایارشاه و ولیعهدش در دستان خود دارند 

همانا »ُگلنار پارسی« است.
نیلوفر گیاهی آبزی است که گل آن بر روی ساقه باریک 
و نرم به صورت منفرد است و همراه برگ های دایره ای 
شکل به طور معمول بر سطح آب شناور است که اگر از 
آب خارج شود به سرعت پژمرده می شود و غنچه ها نیز 

بر روی ساقه های جداگانه قرار دارند.  
نقش گل در نگاره بارعام برگرفته از نگاره های 

مصری
با مقایسه نقش گل مورد نظر و گونه های  پایه،  این  بر 
می یابیم  در  روشنی  به  طبیعت،  در  نیلوفر  گل  مختلف 
که گلبرگ، کاسبرگ، غنچه و ساقه گل مورد نظر ما در 

تخت جمشید، هیچ شباهتی به گل نیلوفر ندارد.
به نظر می رسد که باستان شناسان یاد شده، با مقایسه آثار 
هنری دوره هخامنشی و نمونه های مشابه از سنگ نگاری 
مصری که شاه مصری گلی مانند نیلوفر یا سوسن آبی 
را که در مصر باستان و بخش هایی از آسیا مورد ستایش 
بوده، در دست گرفته، چنین برداشت کرده اند که نمونه 

هخامنشی نیز از نمونه مصری تقلید شده است.   
هنر  از  متمایز  ای  جلوه  هنر هخامنشی  ظرافت 

دیگر ملت ها
اما از دیدگاه این نگارنده، گرچه تاثیرپذیری سنگ  نگاری 
است،  تامل  قابل  ملت ها  دیگر  هنر  از  هخامنشی  دوره 
اما در هنر هخامنشی همواره ظرافت، هویت و اصالت 

ایرانی پایدار بوده و حس زیبایی شناسی ایرانی، جلوه ای 
متحول، متمایز و برجسته تر از هنر ملت های دیگر به آن 
داده است. از این روی، در هنر هخامنشی به کارگیری 
نمادها و نشانه هایی همچون گل در نگاره ها، هویت و 
دستان  در  پارسی«  »گلنار  نقش  و  دارد  ایرانی  مفهومی 
شاهنشاه هخامنشی نیز رنگ و بویی ایرانی داشته و ریشه 

در فرهنگ ایرانیان دارد.
آنچه که گلنار پارسی در دستان خشایارشاه را 

اثبات می کند
اما در اثبات یکی بودن گل مورد نظر در تخت جمشید 
با »گلنار پارسی«، در آغاز نگاهی به ریخت شناسی گل 

انار یا گلنار در طبیعت خواهیم داشت:
گیاه انار، از تیره انار یا Punicaceae   است که یک 
واریته   Punica granatum علمی  نام  با  آن  گونه 
پُرپَر«  »انار  یا  زینتی«  »انار  یا  »گلنار«  را    pleniflora
زینتی اش  درشت  گل های  واسطه  به  که  می نامند 
»گلنار«،  نام های  با  آن  از  نمونه هایی  و  شناخته می شود 
» خوشه نار« و »پنجه عروس خفری« شناسایی شده که 
همگی بومی ایران بوده و رویشگاه آن ها بیشتر در استان 

فارس می باشد.
گلنار یا  گل  انار، گلی بی بو و به رنگ های سرخ آتشین 
نارنجی است. چنانچه گفته شد و در  به  یا سرخ مایل 
در  نظر،  مورد  است، در سنگ نگاره  نمایان  نیز  تصاویر 
کنار گل بزرگ اصلی دو زائده گوی مانند دیده می شود 
اما  پنداشته اند.  نیلوفر  غنچه  را  آنها  شناسان  باستان  که 
نگارنده مشاهده شد که در  این  در بررسی های میدانی 
غنچه های  به  اصفهان  استان  مختلف  مناطق  روستاهای 
ناشکفته انار، »ُگل پَس« یا »گل عقب« می گویند و منظور 
نسبت  زمان شکوفا شدن،  نظر  از  که  است  گلی  آن  از 
به گل اصلی پس افتاده یا عقب مانده است و ناشکفته 
مانده یا نابارآور است. در طبیعت ممکن است روی هر 
گل آذین درختچه انار از یک تا چند »گل پس« در کنار 

گلنار درشت و پُربرگ دیده شود. 
شکوه گلنار پارسی در نگاره های تخت جمشید

سنگ نگاره  طراحان  که  می رسد  نظر  به  پایه،  این  بر   
و  در طرح  توازن  و  تقارن  به خاطر حفظ  خشایارشاه، 
افزودن زیبایی طبیعی، از دو »ُگل پَس« در دو طرف گلنار 
است،  شاهنشاه  دست  در  که  گلی  تا  نموده اند  استفاده 
تخت  نگاره های  دیگر  در  البته  نماید.  جلوه  شاهانه تر 
جمشید، گلنار را در دست بزرگان و سربازان پارسی نیز 
می توان دید اما از روی عمد آن گل ها هیچ کدام از نظر 
درشتی، توازن و ظرافت به گلی که در دست شاهنشاه و 

ولیعهد است نمی رسد تا از شکوه شاهانه آن نکاهد.
بر این پایه، گلی که خشایارشاه در دست دارد، گلی از 
یا   pleniflora Punica granatum  واریته  گونه  

»گلنار« یا »انار زینتی« یا »انار پُرپَر« است. 
انار در فرهنگ ایران زمین

پیش  سال  هزاران  از  ایرانیان  و  است  ایران  انار  زادگاه 
انار  درخت  دیرباز،  از  داشته اند.  آشنایی  انار  کشت  با 
در فرهنگ های مختلف تقدیس شده است. در فرهنگ 
نیز  و  برگ هایش  تند  سبز  رنگ  خاطر  به  ناربُن  ایران، 
شبیه  که  آن  گل  کاسه  شکل  و  گل  آتشین  سرخ  رنگ 
انار، به  آتشدان است، گرامی بوده است. پُردانگی میوه 
فراوانی  و  باروری  نماد  آناهیتا،  ایزدبانو  باروری  نشانه 
بوده است و به همین دلیل »گلنار« نامی زیبا، برازنده و 
فراگیر برای دختران ایرانی بوده است. بر این بنیان، به 
نوشته »جاحظ« در کتاب »المحاسن و االضداد« بر سر 

سفره نوروز و مهرگان چند شاخه از انار می نهادند.
آیین  در  فراوانی،  و  باروری  نماد  عنوان  به  انار  میوه 
دارد،  ویژه ای  جایگاه  نیز  زناشویی  پیوند  و  گواه گیران 
را  آن  و  می کنند  نیم  دو  به  را  شیرین  اناری  که  چنان 
در  می دهند.  داماد  و  عروس  به  فرزند  فراوانی  نیت  به 
برخی از مناطق کِشت انار در ایران نیز در جشن عروسی 
شمع هایی را در انار فرو می کنند و اتاق عروس را با آن 

داماد  خانه  به  عروس  و چون  می کنند  تزئین  و  روشن 
مراسم  زایایی عروس  باروری و  نیت  به  وارد می شود، 

»انار اندازی« انجام می شود.  
انار چون گوی سرخ نمادی از خورشید

در  را  آب  از  پر  کاسه ای  نیز  نوروز  هنگام  به  ایرانیان 
حالی که یک عدد انار در درون آن شناور است به نشانه 
با  می گذارند  هفت سین  سفره  بر  باروری  و  روشنایی 
برکت و روزی  پُردانه در سال جدید  انار  که  باور  این 
فراوان برای خانواده به همراه خواهد داشت. انار یکی از 
میوه های محبوب در جشن شب چله یا جشن یلداست 
که چون گوی سرخ، نمادی از خورشید است و در شب 

زایش مهر نوش جان می شود.
انار میوه ای معجزه گر و مقدس  ایرانی،  در اسطوره های 
اسفندیار  به  را  انار  دانه های  زرتشت  روایتی،  به  است. 
پسر گشتاسب داد و او را رویین تن کرد. در متون پهلوی، 

انار در شمار میوه های خوب آمده است.
در  و  می کردند  برپا  گسترده  نارستان های  نیاکانمان، 
می کاشتند  انار  درخت  چند  نیز  خانه ها  و  آتشکده ها 
»بَرَسم«  عنوان  به  را  آن  شاخه های  روزانه  آیین های  و 
بَرَسم  واژه  ایران،  فرهنگ  در  می گرفتند.  دست  در 
)Barsam( هم ریشه با واژه »بَرز« به معنی رشد و نمو 
و بالیدن است. برسم، عبارت است از شاخه های باریک، 
بی گره و بریده از درخت انار که این شاخه های ستوده 
داده های  از  سپاس  و  نیایش  و  گفتن  باژ  هنگام  به  را 
اهورایی و باروری زمین و بهره مندی از گیاهان در دست 

می گیرند و آفرین می خوانند.
انار فرهاد عاشق در کنار کوه بیستون

در »برهان قاطع« از »انار فرهاد« یاد می شود که بر بنیان 
بیستون  کوه  کنار  در  اناری  درخت  نام  کهن،  باور  یک 
است و آمده است که چون فرهاد از شنیدن مرگ شیرین 
و  گردید  آلود  خون  تیشه  دسته  زد،  خود  سر  بر  تیشه 
از کوه بر زمین افتاد و سر آن به زمین نشست و چون 
دسته تیشه از چوب انار بود به خواست پروردگار سبز 
شد و درخت اناری از آن پدیدار شد که » انار فرهاد« 

نام گرفت.
پردیس  های  باغ  از  یادگاری  اناری  گل  نقش 

ایرانی
نقش »گل اناری« نیز از نقوش زیبا و زینت بخش قالی 
از  بازمانده  یادگاری  که  می رسد  نظر  به  و  است  ایران 
باغ  های پردیس ایرانی است. پوست انار را نیز می کوبند 
و رنگ طبیعی »گلناری« از آن به دست می آورند که در 
جلوه ای  و  می رود  کار  به  پارچه  و  پشم  نخ،  رنگرزی 

بهشتی به قالی ایرانی می دهد.
درمانی  و  خوراکی  ارزش های  دارای  که  انار  آب  از 
فراوان است »ُرب انار« تهیه می شود که در تهیه غذاهای 
استفاده انار  آش  و  فسنجان  همچون  ایرانی   سنتی 
می شود. نام بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بزرگ 
برگرفته از انار است. در برخی از شهرهای ایران، هنگام 
»جشن  دارد،  نام  »انارچین«  که  درخت  از  انار  چیدن 
با  جشن  در  شرکت کنندگان  از  و  می شود  برگزار  انار« 
انار دان شده و آش انار پذیرایی می شود که برای نمونه 
می توان از جشن انار شهر بادرود در استان اصفهان، جشن 
انار در شهر ساوه استان مرکزی، جشن انار شهر تفت در 
استان یزد، جشن انار در »تنگ سیاب کوهدشت« استان 
»نوده  روستای  و  »انبوه«  روستای  انار  جشن  لرستان، 
فاراب« در استان گیالن، جشن انار قزوین و ... نام برد. به 
واسطه آشنایی ایرانیان با ُگل زیبای انار و دلبستگی به آن از دیرباز 
تاکنون، در زبان فارسی از آن با نام هایی همچون »ُگل پارسی«، 
»گلنار« و »گلنار فارسی« نام برده اند. گاه نیز آن را »گل صدبرگ« 
یا »هزاره« نامیده اند که به معنی گل درشت »پُرپَر« یا »پُربرگ«

 

می باشد. 

ميراث فرهنگي

ُگل نگاره هاي تخت جمشید، رازگشایي شد

گلنار پارسی دردستان شاهنشاه هخامنشی

بوم و بر

روزان

درب امام، قربانی تعامل بیمار 
اوقاف و میراث شد

 معصومه شهباز

حال گنبد بزرگ درب امام هم خوب نیست، چین و 
چروک هاي ناشي از مرمت غیر اصولي در دهه پیشین 
شکل موزون این گنبد شلجمي را در هم پیچیده و 
کاشي هاي  گرداگرد گنبد موج برداشته اند. در حالي 
که سازمان میراث فرهنگي  در تکاپوي  تامین بودجه 
رسیدگي به احوال خراب کاشي هاي گنبد مسجد 
از  زیادي  هاي  قسمت  طرفتر  آن  کمي  است،  شاه 
کاشي هاي معرق گنبد فیروزه اي  بناي تاریخي درب 
امام ریخته اند و موج کاشي هاي دیگر، تقارن آن را 
از بین برده است. معموالً در حالت عادي گنبدهاي با 
این حجم هر 50 سال یکبار نیاز به مرمت کلي دارند 
اما متأسفانه از آخرین باري که این گنبدهاي ارزشمند 
در اصفهان مورد مرمت قرار گرفته اند چند سالي بیش 
نمي گذرد که آثار چین خوردگي و طبله کاشي ها بر 

پیشاني آنها مشهود شده است.
زخم هاي درب امام از مرمت غیر اصولي   

با این اوصاف علت اصلي چین خوردگي  و هم چنین 
ریزش کاشي هاي این گنبد را باید در نحوه مرمت غیر 
اصولي طي سال هاي گذشته جستجو نمود. طبق نظر 
کارشناسان مرمت آثار تاریخي، ضعف لعاب کاشي ها 
منجر به چین خوردنشان شده  که دلیل آن اجراي بد 
و سرد کردن سریع کوره و در نتیجه ایجاد روزنه هاي 
ریز روي سطح لعاب ها شده که پیامد استفاده اش در 
برابر آفتاب سوزان روز و خنکاي شب، منجر به چین 
خوردگي و وضعیت فعلي کاشي ها شده است.  از 
سویي دیگر با مهار نکردن ترک هاي سازه قبل از 
روکش نمودن کاشي ها بر روي گنبد، بروز چنین 
آسیب هایي امري عادي بوده و حتي مرمت  کاشي ها 
تأثیري  در جلوگیري از آسیب هاي بعدي ندارد. در 
مورد ریختن کاشي ها نیز باید گفت مالت به کار 
فاقد  مرمت  هنگام  در  ها  کاشي  در چسباندن  رفته 
پارامترهاي  چون قدرت چسبندگي  بوده و سبب 

عارضه مذکور شده است. 
به  داخلی  صحن  جنوبی  دیوار  ریختن  فرو 

دنبال گودبرداری
در حالي که در حیاط شرقی بناي تاریخي درب امام، 
اصلی  صحن  دیوار  به  دیوار  مسکونی  ساختمانی 
ساخته شده که از زیبایی و وجاهت این بنا  کاسته، 
به تازگی نیز به هنگام عملیات خاک برداری برای 
درب  قدیمی  حمام  جای  به  جدید  بنایی  ساخت 
 امام، بخشی از دیوار جنوبی این صحن فرو ریخته

است.
اداره اوقاف و سازمان میراث چه مي کنند؟

در  دیگر خودنمایي جمله اي  تامل  قابل  نکته  اما  و 
پیگیرد  بر  مبني  فرهنگي  میراث  کل  اداره  تابلوي 
قانوني  هرگونه دخل و تصرف در بناي مذکور است 
که با این وجود ایجاد آشپزخانه در بخش هاي از بنا 
با آسیب هاي جدي و مشهودات دیگر  بیانگر دخل 
قانوني هم صورت  پیگرد  و  بوده  بنا  در  و تصرف 
نمي گیرد. اما  اکنون پرسش این است، دخل و تصرف 
به چه معناست و اوقاف که متولي مساجد و اماکن 
با کمبود بودجه سازمان  اندازه  تا چه  مذهبي است 
تاریخي در معرض  ابنیه  این شمار عظیم  با  میراث 
تهدید و تخریب، اصولي و درخور نگهداري از ابنیه 

تاریخي حضور پیدا کرده است.
براي   که  فرهنگي  میراث  کارشناسان  سوتر  آن 
فرهنگي  میراث  سازمان  از  اي   مشاوره  پروژه هاي 
پول هاي  جند میلیوني مي گیرند کجا هستند که 
احوال خراب  این جگرگوشه ها را رصد کنند و براي 
پشتیباني به سازمان  زنگ  خطر و مشاوره بدهند. 
متأسفانه نبود تعامل الزم بین اوقاف و سازمان میراث 
 در حفاظت و نگهداري اصولي از ابنیه تاریخيـ  مذهبي
چنگي دیگر بر صورت میراث اصفهان زده و دلیل 
آن  نازل بودن دانش و آگاهي در مورد مسائل میراث 
فرهنگي و آگاه نبودن از تأثیرات فرهنگيـ   اقتصادي  
این سرمایه براي حال و آینده این سرزمین است که 
متأسفانه نگاه هاي شخصي و متعصبانه این سرمایه ها را 

به بازي گرفته و کسي هم صدایش درنمي آید.
سنگ قبر هاي سرگردان بالتکلیف اند

و  طـاق  تزیینات  اصـولي  غیر  مرمت  از  گــذشته 
لوله کشي نامساعد در فضاي گنبد خانه این امامزاده و 
همچنین پر کردن ترک هاي ایجاد شده در ازاره هاي 
کاشي کاري به همراه بند کشي هاي غیر اصولي که 
همه از زیبایي منظر این بناي تاریخي کاسته اند، در 
حال حاضر کف فرش صحن این بناي تاریخي در 
حال تعویض است وتعداد زیادي از سنگ قبرهاي 
قدیمي از مدفن اموات که در اطراف این مکان مذهبي 
بعد از پادشاهي جهانشاه قرقویانلو احداث شده بودند 
به صورت پراکنده  در گوشه اي از حیاط  در معرض 
این  اند.  شکستن و آسیب  به حال خود رها شده 
براي  شد  مي  که  کاري  حداقل  که  است  حالي  در 
 آنها کرد انتقال آنها به موزه سنگ  در باغ چهلستون

بود.
توریست بیاید ویراني ببیند

براي  این است،  نگارنده  تفاسیر سئوال  این  با  حاال 
ایراني  که توریستي جز تعداد اندکي توریست فرهنگي 
نمانده که آن هم باز جاي شکر دارد، این همه ویراني 
ناشي از چیست؟ نبود بودجه یا نبود خردگرایي و هم 
گرایي در پاسداشت میراث فرهنگي؟ کدام؟ توریست 
فرهنگي بیاید چه ببیند؟ ویراني میراث فرهنگي ایران 

را؟
مجموعه  نفیس درب امام در جنوب خیابان ابن سینای 
اصفهان، برجای مانده از دوران ترکمانان قراقویونلو 
دیده می شود که به واسطه وجود آرامگاه دو امامزاده 
افزون  شود.  می  شناخته  امام«  »درب  نام  به  آن  در 
به  مجموعه  این  اعتبار  و  اهمیت  مذهبی،  جنبه  بر 
که  می باشد  نیز  آن  معماری  و  تاریخی  ارزش های 
اکنون قربانی نبود هم اندیشی در نگاهداشت میراث 

مذهبی شده است.

زاینده رود

نامدار  هنرمند  واله،  آرامگاه  گنبد  زیباي  کاشي هاي 
اصفهاني، به بهانه مرمت به طور کامل برچیده شده 
است و پس از گذشت چند ماه، هنوز اثري از مرمت 
در این بناي تاریخي دیده نمي شود. به نقل از پایگاه 
 اطالع رسانی ایران نامه کار مرمت بناي تاریخي آرامگاه 
توسط  که  قاجار،  دوران  از  بازمانده  اصفهاني،  واله 

در  اصفهان  شهرداري  بهسازي  و  نوسازي  سازمان 
دست انجام است بدون نظارت و همکاري سازمان 
میراث فرهنگي و کارشناسان مجتمع فرهنگی تخت 
فوالد آغاز شده است و در حالي که قطعات خرد شده 
کاشي معرق از روي گنبد تراشیده شده و در اطراف این 
بنا پراکنده شده است، کار مرمت به صورت نیمه کاره 
رها شده و بیم آن مي رود که با فرا رسیدن پاییز و 
زمستان و بارندگي هاي فصلي، آسیب هاي بیشتري 

به این بنا وارد شود. آرامگاه واله اصفهاني در میان 
باغي قرار دارد که اکنون در اختیار معاونت فرهنگي 
ستاد احیاء امر به معروف و نهي از منکر شهرستان 
اصفهان مي باشد. رضایي مدیر این مرکز درباره شیوه 
مرمت آرامگاه گفت: چند ماه پیش که بخش هایي از 
کاشي هاي گنبد آرامگاه واله ترک خود و ریزش کرد 
موضوع را طي مکاتباتي به سازمان میراث فرهنکي 
و مجتمع تخت فوالد و شهرداري منطقه شش اعالم 

این  اما  داشتیم  را  آن  مرمت  درخواست  و  کردیم 
سازمان ها اقدامي نکردند و احتمال داشت که ریزش 
کاشي ها خطر جاني براي مردم داشته باشد، سرانجام 
را  بنا  اطراف  و  وارد عمل شد  آتش نشاني  سازمان 
محصور نمود. سپس از اوایل تابستان سازمان نوسازي 
و بهسازي شهرداري اصفهان در اینجا داربست فلزي 
زده است و کاشي هاي گنبد را جمع کرده و آن را به 
 حال خود رها کرده و رفته است و با این که چند بار
از آنها خواسته ایم کار را تمام کنند، براي اتمام مرمت 
 مراجعه نداشته اند. واله، یکي از خوشنویسان و شاعران
در  که  می آید  به شمار  قاجـار  فتحعلی شــاه  دوره 
خوشنویسي خط به شیوه هاي تعلیق، نستعلیق و ناخنی 

استاد بود و شکسته را نیز خوش مي نوشت.

باز هم شهرداری نوسازی می کند!

کاشي هاي گنبد آرامگاه واله اصفهاني به بهانه مرمت برچیده شد

در هنر هخامنشی 
به کارگیری نمادها 

و نشانه هایی 
همچون گل در 
نگاره ها، هویت 

و مفهومی ایرانی 
دارد و نقش 

»گلنار پارسی« در 
دستان شاهنشاه 

هخامنشی نیز رنگ 
و بویی ایرانی 

داشته و ریشه در 
فرهنگ ایرانیان 

دارد.

نقش فرهاد رونمایی شد
50 سال پیش، تهران شاهد جوانمرگی هنرمندی ارزنده بود. 
فرهاد ارژنگی )1317- 1340( آهنگساز، نوازنده تار و نقاش، 
چونان اختری از آسمان فرهنگ و هنر ایران گذر کرد و آثار 
ــر ارزش خویش را، هر چند اندک، برای آیندگان به یادگار  پُ

نهاد.
ــت این هنرمند  ــال پس از درگذش به گزارش قانون، 50 س
نابغه، هنرمندان و اندیشمندان کشورمان، یکشنبه 24 مهرماه 

در فرهنگسرای ارسباران، گردهم آمدند تا یاد او را گرامی دارند و از کتاب »نقش فرهاد« که 
دربردارنده آثار نُت نویسی شده اوست، رونمایی کنند.

فرهاد ارژنگی فرزند نقاش برجسته ایرانی، رسام ارژنگی، از خاندان نامی ای است که از 500 
سال پیش به این سو همه نقاش و پیکرتراش بوده اند.

ــهنازی آغاز کرد و طی 15 سال  ــالگی نواختن تار را نزد علی اکبر خان ش وی از هفت س
تمرین و نواختن تار به چنان پیشرفتی رسید که هنگامی که موسی خان معروفی از آکادمی 
موزیک ایران بازنشسته شد و برای جایگزینی ایشان مسابقه ای ترتیب دادند، فرهاد ارژنگی 
برنده این آزمون دشوار شد و در 20 سالگی به عنوان استادیار در هنرستان عالی موسیقی 

به آموزش هنرجویان پرداخت.
ــت اداره هنرهای زیبا در تلویزیون تار نواخت و با سفر به  فرهاد، چندی بعد به درخواس

ترکیه، افغانستان و پاکستان، موسیقی ایرانی را به مردمان آن کشورها بیشتر شناساند.

کاهش ورود گردشگران خارجي
 

ــتان اصفهان از  ــگري اس ــرکل میراث فرهنگي و گردش مدی
ــتان  ــگران خارجي در تابس کاهش 16 درصدي ورود گردش
 امسال به این استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر

داد.
ــاره به ورود  ــفندیار حیدري پور با اش ــنا، اس ــه گزارش ایس ب
ــگر خارجي در تابستان امسال به استان  حدود 27هزار گردش
ــگران خارجي به این  اصفهان، اظهار کرد: میزان ورود گردش

 استان در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با 16 درصد کاهش روبه رو
بود.

وي درباره میزان ورود گردشگران داخلي به استان اصفهان نیز بیان کرد: براساس آمار به دست 
آمده از مسافران مستقرشده در هتل ها در سه ماه تابستان، دست کم 345هزار نفر در این ایام 
به اصفهان وارد شدند. در میزان ورود گردشگران داخلي، افت چشمگیري نداشتیم و آمار 

ورودي تا حدودي نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت بود.
ــتان در این ایام بر اماکن و  ــهیالت سفرهاي اس ــتمر ستاد تس ــاره به نظارت مس وي با اش
ــگري اصفهان، ادامه داد: در این نظارت ها، 10 مورد تشویق براي هتل ها  واحدهاي گردش
و مهمانپذیرهاي استان، هفت مورد تذکر به واحدهاي بین راهي به دلیل وضعیت آن ها، به 
ــرویس هاي بهداشتي و دو مورد تذکر به واحدهاي اقامتي به دلیل پایین آمدن  خصوص س

کیفیت کار واحدها پس از زیاد شدن حجم گردشگران داده شد.

گردهمایی فعاالن میراث فرهنگی در شیراز
ــیراز در  آوردگاه ملی هنر و معماری ایران در بافت تاریخی ش
روزهای 13 تا 16 آبان ماه توسط انجمن معماران ایران برگزار 

می شود.
ــر، در این برنامه، کنگره تخصصی، کارگاه های  به گزارش مه
تخصصی و مسابقه معماری، گرافیک و پوستر، عکاسی و طرح 
ــین معماریان) دکترای معماری از  مرمت با حضور غالمحس
دانشگاه منچستر انگلستان(، محمدعلی طبرسا) دکترای معماری 

ــگاه علم و صنعت ایران(، محمد پروا) دکترای معماری از دانشگاه  ــازی از دانش و شهرس
سلطنتی مالزی( برگزار می شود.

ــرکت کنندگان پس از حضور در کنگره، کارگاه های تخصصی و تور چهار روزه بافت  ش
ــیراز می توانند برای شرکت در مسابقه و نمایشگاه، آثار خود را در شاخه های  تاریخی ش
عکاسی، اسکیس، پوستر و طرح مرمت به دبیرخانه تحویل و یا ارسال کنند تا به نفرات برتر 

جوایزی اهدا شود.
این برنامه ناظر بر تحقق این هدف است که ضمن آشنایی هنرمندان با بافت تاریخی شیراز، 
آثاری از تخصص و تجربیات شرکت کنندگان به دست آید تا به عنوان یک مرجع در جهت 
حفاظت و احیاء بافت های تاریخی مورد استفاده قرار گیرد و از سویی دیگر متولیان متوجه 
شوند که تخریب هیچگاه راه حلی مناسب برای برطرف کردن مشکالت بافت های تاریخی 

نبوده، نیست و نخواهد بود.

رویداد

شاهین سپنتا
پژوهشگر میراث فرهنگی



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
11      شنبه 30 مهر1390/ 24 ذی القعده 1432/ شماره 643    Saturday 22 October 2011

نشست ویژه استانداری اصفهان برای حل مشکالت 
چهارشنبه شب  ساعت 19  از  آهن  ذوب  باشگاه 
هفته گذشته به مدت 3 ساعت و 30 دقیقه در محل 

استانداری اصفهان برگزار شد.
استاندار  اصفهانی  ذاکر  علیرضا  نشست  این  در 
امنیتی،  سیاسی  معاون  اسماعیلی  مهدی  اصفهان، 
امور ورزش و جوانان،  مدیرکل  رشید خدابخش 
آهن،  ذوب  شرکت  مدیرعامل  براتی  صفرعلی 
عضو  داوری  مدیره،  هیأت  رئیس  طالیی  مجید 
باشگاه مدیرعامل  ابراهیمی  خسرو  مدیره،   هیأت 
شهردار  ورزشی  معاونت  مهنام  رضا  آهن،  ذوب 
از  جمعی  و  استاندار  ورزشی  مشاور  و  اصفهان 

حضور  اصفهان  ورزش  و  استانداری  مسئوالن 
بحران  رفع  مورد  در  را  خود  نظرات  که  داشتند 

فعلی باشگاه ذوب آهن بیان کردند.
از  تشکر  ضمن  جلسه  این  در  اصفهانی  ذاکر 
بین  آهن  ذوب  باشگاه  حفظ  برای  که  تعاملی 
در  گفت:  است،  گرفته  صورت  استان  مسئوالن 
حقیقت حفظ کردن این دو باشگاه هنر ما نیست 
بلکه باید پا به پای دیگر موارد استان، باشگاه های 
ذوب آهن و سپاهان که افتخارات استان اصفهان 
تیم های  ببرند.  پیش  را  خود  فعالیت های  هستند 
اکنون  امانتی بزرگ هستند که هم  استان  ورزشی 
آنها ارتقا  و  حفظ  برای  باید  و  ماست  اختیار   در 

بکوشیم.
کرد:  اضافه  خصوص  این  در  اصفهانی  ذاکر 
باشگاه های ورزشی استان در این سال ها همگام 
 با توسعه شرکت های صنعتی توسعه نیافته و به آنها
باید از دهه های گذشته  بی توجهی شده است و 
مالی  منابع  تأمین  و  الزم  راهکارهای  با  تاکنون 
مناسب برای حفظ و توسعه باشگاه ها و تیم های 

ورزشی استان اقدامات الزم صورت می گرفت. 
ذاکر اصفهانی گفت: استان اصفهان در تیمداری در 
ورزش کشور عقب نشینی نمی کند زیرا این مسأله 
است. من مخالف حذف هر رشته  نعمت  کفران 
ورزشی هستم و اعتقاد راسخ دارم که باید آنها را 

تقویت و زمینه ساز موفقیت بیشترشان باشیم.
مدیرعامل  براتی  صفرعلی  نشست  این  ادامه  در 
مشکالت  گزارشی  ارائه  با  آهن  ذوب  شرکت 
 فعلی باشگاه ذوب آهن از واگذاری سهام کارخانه
 ذوب آهن ظرف 20 روز آینده خبر داد و گفت:
از  بسیاری  باشگاه  شدن  خصوصی  شک  بی 
مشکالت را برطرف می کند اما این مسأله موضوعی 
 زمان بر است و ممکن است سه تا چهار ماه طول

بکشد. 
تمام  حفظ  ضمن  شد  مقرر  جلسه  این  پایان  در 
اتخاذ  با  آهن  ذوب  باشگاه  غیرفوتبالی  تیم های 
استفاده  ویژه  به  و  مسئوالن  سوی  از  الزم  تدابیر 
از سوی  مالی  منابع  تزریق  برای  قانونی  موارد  از 
این  مالی  مشکالت  آهن،  ذوب  سهامی  شرکت 
باشگاه برطرف شود که به نظر می رسد این منابع 

مالی تا امروز به حساب باشگاه واریز شود. 

ورزش
تحليل

کهکشانی ها در دام ذوب آهن
 پژمان سلطاني

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور امروز با انجام 
سه دیدار به پایان خواهد رسید و در حساس ترین 
 16:45 ساعت  از  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  مسابقه 
میزبان استقالل تهران خواهد بود و تیم های صبای 
قم و مس سرچشمه به ترتیب به مصاف شهرداری 

تبریز و نفت آبادان می روند.
گواردیوال دوست ندارد از کورس عقب بماند 
از ساعت 16 تیم صبا در ورزشگاه یادگار امام)ره( 
خواهد  تبریز  شهرداری  میزبان  قم  مقدس  شهر 
خود  قبلی  بازی  در  ویسی  عبداله  شاگردان  بود. 
اصفهان  آهن  ذوب  تیم  به  را  بازی  صفر  بر  یک 
واگذار کردند و در مقابل شهرداری در یک بازی 
برداشت.  از پیش رو  را  بندرانزلی  تیم ملوان  برتر 
و  ایستاده  مطلوبی  مکان  در  جایگاه  نظر  از  صبا 
جدول  صدر  با  امتیاز  دو  تنها  دهم  هفته  پایان  تا 
 فاصله داشت اما شهرداری در رتبه هشتم ایستاده

بود.
گواردیوالی وطنی )عبداله ویسی( که دیگر باورش 
شده سرمربی بارسلونا شباهت زیادی با وی دارد، 
پس از هر بازی تیم اسپانیایی مثل او تیپ می زند 
که  کند  می  تقلید  او  پای  و  دست  حرکات  از  و 
در این بازی به هیچوجه دوست ندارد امتیازی به 
قهرمانی  کورس  از  که  چرا  بدهد  یسیچ  شاگردان 

عقب می ماند.
شاغالم از مس طال می گیرد؟

تیم قعرنشین مس سرچشمه ساعت 16:30 از نفت 
آبادان پذیرایی می کند. مس تنها یک برد مقابل شاهین 
ترین آماری ضعیف  نظر  از  تیم  این  دارد.   بوشهر 
هشت  با  سرچشمه  مس  آید.  می  حساب  به  تیم 
شکست بیشترین باخت را در مسابقات از آن خود 
کرده و با شش گل زده ضعیف ترین خط آتش را 
دارد و با 18 گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی 
را دارا می باشد و در بازی قبلی مقابل ذوب آهن 
تن به شکست یک بر صفر داد اما نفت آبادان در 
هفته دهم تا دقیقه 93 از شاهین پیش بود که عباس 
پورخسروانی بازی را به تساوی کشاند تا هواداران 
دو آتیشه صنعت نفت با ناراحتی ورزشگاه را ترک 
امتیاز   14 با  دهم  هفته  پایان  تا  آبادان  نفت  کنند. 
پس از ذوب آهن در مکان هفتم جدول ایستاده و 
از نظر تعداد باخت، تنها دو شکست متحمل شده 
است. باید منتظر ماند که آیا شاغالم )پیروانی( از 
قعرنشین  به حریف  این که  یا  مس طال می گیرد 

خود امتیاز می دهد.
امتیاز سه  برای  زاده  ابراهیم  و   مظلومی 

می جنگند
ساعت  که  یازدهم  هفته  مسابقه  ترین  در حساس 
خواهد  استارت  فوالدشهر  ورزشگاه  در   16:45
استقالل  و  اصفهان  آهن  ذوب  های  تیم  خورد، 
ابراهیم  شاگردان  روند.  می  هم  مصاف  به  تهران 
مطلوبی  در وضعیت  روانی  و  نظر روحی  از  زاده 
یک  متوالی  برد  دو  آنها  که  چرا  برند  می  سر  به 
قم و مس سرچشمه کسب مقابل صبای   بر صفر 
کرده اند جالب اینجاست که گل های این تیم را 
در دو بازی اخیر بازیکنان خارجی این تیم ایگور 

کاسترو و هوار مالمحمد به ثمر رسانده اند.
ماچادو  هوگو  استقالل  با  دیدار  در  آهن  ذوب 
تا  موضوع  این  و  ندارد  اختیار  در  را  پرتغالی 
مشکل دچار  را  تیم  این  هافبک  خط   حدودی 
می کند و در آن سوی میدان نیز آبی پوشان پایتخت 
به علت سه اخطاره بودن مجتبی جباری نمی توانند 
میانی خود  بازیکن خوش تکنیک در خط  این  از 

استفاده کنند.
 تیم استقالل در بازی های قبلی خود نشان داده که 
بیشتر گل های خود را با ارسال از جناحین، ضربات 
 آزاد و پاس های توی عمق به ثمر رسانده که ذوبی ها
نیز همین حربه ها را برای گشودن دروازه حریفان 
اند.  رسیده  موفقیت  به  حتی  و  بسته  کار  به  قبلی 
در این مسابقه مصاف دروازه بان های ملی پوش 
دو تیم، یعنی سید مهدی رحمتی و شهاب گردان 
سفیدپوشان  چپ  جناح  در  بود.  خواهد  دیدنی 
اصفهانی نبود حسین ماهینی و خسرو حیدری دیگر 
ملی پوشان دو تیم قابل توجه است و ابراهیم زاده 
به طور حتم جهت خنثی کردن حیدری، تفکراتی 
در ذهن دارد. نقطه قوت استقالل خط میانی و خط 
با بودن آندو  آتش این تیم به حساب می آید که 
تیموریان و کیانوش رحمتی به طور مطلوب فرهاد 
تیم  کنند.  می  تغذیه  را  مهاجمان  دیگر  و  مجیدی 
بهره  مناسبی  میانی  از کمربند خط  نیز  آهن  ذوب 
می برد و از نظر خط دفاع، برتری نسبی نسبت به 
استقالل دارد. هر دو تیم در ضربات کرنر خطراتی 
فرشید  نباید  که  اند  کرده  ایجاد  حریفان  برای  را 
حسینی  محمد  سید  حتی  و  احمدی  علی  طالبی، 
تیموریان،  همچون  بازیکنانی  به  زنی  سر  اجازه 

پژمان منتظری و میالد میداودی دهند.
خط میانی دو تیم نقش تعیین کننده در نتیجه بازی 
به  رسیدن  برای  مربی  دو  هر  و  داشت  خواهند 
حداکثر امتیاز چشم به ساق بازیکنان خط هافبک 
جریمه  محوطه  پشت  نباید  ها  ذوبی  اند.  دوخته 
میداودی  وجود  با  که  چرا  شوند  خطا  مرتکب 
زاده  ابراهیم  شاگردان  برای  ایستگاهی  ضربات 
خطرناک به شمار می آید. قضاوت این مسابقه به 
عهده محسن ترکی می باشد. فصل گذشته مظلومی 
نتوانست تیم ذوب آهن را شکست دهد و در بازی 
رفت دو تیم در ورزشگاه فوالدشهر به تساوی یک 
محمد  سید  ها  اصفهانی  برای  که  رسیدند  یک  بر 
حسینی موفق به گلزنی شد و تک گل استقالل را 

نیز فرهاد مجیدی به ثمر رساند. 
از  یک  بر  دو  استقالل  تیم  آزادی  ورزشگاه  در 
های  گل  خورد.  شکست  زاده  ابراهیم  شاگردان 
ذوب آهن توسط سید جالل رافخایی و محمدرضا 
برای برهانی  آرش  و  رسید  ثمر  به   خلعتبری 

آبی پوشان پایتخت گلزنی کرد.

 اصغر قلندري

جوانان خوش قد و قامت و ملی پوش تیم والیبال 
باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان گام بلندی 
را در هفته اول مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور، جام »خلیج فارس« برداشتند. شاگردان مصطفی 
برابر  تیم  خارجی  بازیکن  دو  غیاب  در  کارخانه 
شاگردان عباسعلی میرحسینی سرمربی تیم پیشگامان 

کویر یزد کاری کردند کارستان.
اولین میدان در اولین هفته رقابت های والیبال لیگ 
برتر کشور تجلی گاه هنرنمایی ستارگان درخشنده و 
پر فروغ تیم پر قدرت گیتی پسند بود که با هدایت و 
رهبری کادری قوی که در رأس آن مصطفی کارخانه 
قرار دارد؛ با غلبه بر حریف نه چندان مطرح خود، 
نشان دادند که از آمادگی بسیار خوبی برخوردارند و 
با شور و اشتیاقی فراوان و چهره ای مصمم و عزمی 
جزم برای کسب مقام قهرمانی این دوره مسابقات به 

میدان آمده اند.

تیم والیبال گیتی پسند در دیدار با تیم پیشگامان کویر 
یزد از بازیکنان صاحب نام و ملی پوشش همچون 
)پاسور( سید محمد موسوی عراقی و  امیرحسینی 
جواد محمدی نژاد )دو یار سرعتی زن( مجتبی شبان، 
علی سجادی و مهدی بازارگرد )سه بازیکن قدرتی( 
و در نهایت فرهاد ظریف )لیبرو( یعنی بازیکن آزاد که 
به تازگی در مسابقات آسیایی تهران به عنوان بهترین 
لیبرو انتخاب شد، بیشتر استفاده کرد تا قاطعانه و با 
اقتدار تمام اولین گام را بردارد و چهره مدعی قهرمانی 
را به نمایش بگذارد. در این دیدار عالوه بر مهدی 
بازارگرد )قطر پاسور( که از یاران چپ دست و پشت 
خط زن تیم مقتدرانه اسپک کرد و بارها خط دفاعی 
روی تور حریف را ناکام گذاشت؛ مجتبی شبان هم با 
پروازهای بلند خود نشان داد که در مواقع لزوم نه تنها 
اسپکر خوب قدرتی است که توانایی زدن اسپک از 
 پشت خط یک سوم را هم دارد. برای مقابله با یزدی ها
تیم گیتی پسند تاکتیک خوبی را در نظر گرفته بود و 
امیر حسینی طراح هوشمند و با تجربه این طرح با 

شایستگی و به گونه ای پاس ها را ساخته و پرداخته 
می کرد که هیچگاه تیم حریف نتواند با دو یا سه 
بازیکن کار دفاعی را صورت دهد، به ویژه هنگامی 
که رو به پاس های ترکیبی می آورد مثل پاس دو 
پرشه برای موسوی عراقی که با مکثی کوتاه و با تمام 
قدرت آبشارهای دوبله و دو پرشه را بدون مدافع 
پیش رو به ثمر می رساند. شاگردان کارخانه در این 

بازی عالوه بر درخششی که در کار اسپک و دفاع 
روی تور داشتند، هنر توپگیری را به معنای واقعی 
در معرض دید کارشناسان حاضر در سالن شهدای 
عمده  ضعف  که  کنند  ثابت  تا  گذاشتند  مخابرات 
 توپگیری در والیبال کشورمان تا حد زیادی مرتفع

شده است.
ضمن این که فرهاد ظریف با کوله باری از تجربه هرگاه 

داخل زمین قرار می گرفت به طورکامل مناطق پنج و شش 
 و یک را پوشش می داد و با مهارت خاص توپ های
اول و برگشتی از دفاع را به پاسور تیم می رساند و 
حتی توپ های جا خالی را هم با ظرافت و مهارت 
ویژه ای به دست پاسور می رساند و به طور کلی بر 
و بچه های تیم گیتی پسند با اعتماد به نفس باالیی با 
اولین حریف خود مقابله کردند و انتظارات سرمربی و 
دیگر افراد کادر فنی را برآورده ساختند و به یک نتیجه 
عالی دست پیدا کردند که حاصلش برد سه بر صفر با 
نتایج 25-19، 25- 15 و 25 – 8 بود که نشان از اقتدار 

باالی کار تیم خوش ترکیب گیتی پسند داشت. 
در تیم گیتی پسند شین الکساندر و برونو تادو به 
علت حاضر نشدن مدارک الزم غایب بودند و این 
تیم با ترکیب امیر حسینی، مهدی بازارگرد، سید محمد 
موسوی عراقی، مجتبی شبان، جواد محمدی نژاد، علی 
سجادی، حامد رضایی، محمد ترکاشوند، قدیر آهنگ، 
ظریف  فرهاد  و  معصومی  سروش  آقاپور،  موعود 
در اولین میدان حاضر شدند. سرمربی تیم مصطفی 
کارخانه، مربی حسین کافکی نما و سرپرست امین 

کریمیان بودند.
در کنار کادر فنی مهدی حسن زاده )بدنساز( سیامک 
افروزی )پزشک( و نوید شجری آنالیزو تیم قرار دارند. 
داوری این مسابقه بر عهده حمید راهجرویان و محمد 
ابراهیم زاده دو داور بین المللی بود و قضاوت خوبی 

هم داشتند.
رضایت امپراطور از سرخ پوشان

 مصطفی کارخانه سرمربی دانا و کارآزموده گیتی پسند
کردند  بازی  عالی  ها  بچه  گفت:  بازی  پایان  در 
و ساختند  برآورده  احسن  نحو  به  را  انتظاراتم   و 
کوچک ترین اشتباهی چه در خط حمله و چه در 
دفاع روی تور نداشتند، ضمن این که در این بازی 
توپگیری ها فوق العاده خوب انجام گرفت که حاصل 
آن ساخته شدن پاس های بی نقص امیر حسینی برای 
یاران سرعتی زن و قدرتی بود و روی هم رفته از تک 
تک شاگردانم رضایت کامل دارم و بیش از این هم 

انتظاری نداشتم.

توپ و تور

 پرواز بلند عقاب های بلند پرواز گیتی پسند در گام نخست لیگ برتر والیبال 

مشکالت ذوب آهن امروز حل می شود

 اصفهان، میزبان مسابقات آسیایی و انتخابی والیبال جهان 

جواز المپیک در انتظار هندبالیست های ایران
ملی پوشان هندبال ایران برای شرکت در رقابت های انتخابی 

المپیک در قاره آسیا روز پنج شنبه راهی کره جنوبی شدند.
تیم ملی هندبال ایران که از هفدهم مهر در کرواسی اردوی 
تدارکاتی برپا کرده است روز پنج شنبه هفته گذشته این کشور 
مسابقات  برگزاری  محل  جنوبی  کره  عازم  و  کرد  ترک  را 

انتخابی المپیک می شد. 
تیم های عربستان،  با  این مسابقات  ایران در گروه نخست 

قطر، عراق، کویت و ازبکستان همگروه است. در گروه دوم تیم های ژاپن، کره جنوبی، 
چین قزاقستان و عمان رقابت می کنند. 

مسابقات انتخابی المپیک لندن از روز یکشنبه اول آبان تا روز چهارشنبه یازدهم آبان در 
سئول کره جنوبی برگزار می شود. طبق قوانین جدید به غیر از تیم نخست که به طور 
مستقیم راهی المپیک می شود، تیم دوم در یک مسابقه پلی اف با تیم های قاره ای دیگر 

مسابقه می دهد، به این ترتیب شانس دوباره ای به تیم های آسیایی داده شده است. 
در ترکیب تیم ملی هندبال ایران، سعید برخورداری، اله کرم استکی، سجاد استکی، ایمان 
جمالی، مصطفی ساداتی، علیرضا موسوی، جالل کیانی و محمدرضا رجبی از دو تیم 

سپاهان و ذوب آهن حضور دارند.

ادامه رقابت شانه به شانه میالن و بارسا
بارسا و میالن با هفت امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل، در 
اکنون  از هم  رتبه های اول و دوم قرار دارند و می توان 

صعودشان به مرحله بعدی را قطعی دانست
تیم های بارسا و میالن با پیروزی های مشابه دو بر صفر 
به شانه شان  به رقابت شانه  باته،  و  پلژن  مقابل ویکتوریا 

برای صعود از این گروه به عنوان تیم اول ادامه دادند.
از  بازی موقعیت های زیادی را  اناری ها در طول  آبی و 

دست دادند وگرنه می توانستند پیروزی پرگل تری را جشن بگیرند.
شاگردان آلگری بعد از پیروزی این هفته مقابل پالرمو در سری آ، باته را شکست 

دادند تا نشان دهند اندک اندک به مسیر پیروزی برمی گردند. 
زالتان که پس از مصاحبه های اخیرش، شایعات زیادی در مورد آینده اش به وجود 
آمده بود، در دقیقه 33 گل اول بازی را به ثمر رساند. نیمه اول با همین نتیجه به پایان 
رسید اما در نیمه دوم کوین بواتنگ هم در نقش گلزن ظاهر شد تا میالن هم مانند 
بارسا، میهمان کم نام و نشانش را دو بر صفر شکست دهد. به این ترتیب بارسا و 
میالن با هفت امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل، در رتبه های اول و دوم قرار دارند و 

می توان از هم اکنون صعودشان به مرحله بعدی را قطعی دانست. 

ریبری: در نوجوانی واقعاً پرخاشگر بودم
 فرانک ریبری در گفتگو با مجله هفتگی اشپورت بیلد در صحبت هایی
خشن  و  پرخاشگر  نوجوانی  دوران  طول  در  که  کرد  اعالم 
بوده است. ریبری در این گفتگو که با عکسی از او در کنار 
موتورسیکلت بزرگی که در هند مورد استفاده قرار می گیرد، 
منتشر شده، به این نکته اشاره کرده که دوران نوجوانی اش با 
خشونت گذشته است. وی گفت: دوران نوجوانی ام به هیچوجه 
آسان نبود. من خیلی پرخاشگر بودم و خیلی ها به خاطر اثر 

زخمی که روی صورتم داشتم  ) اثر زخمی که به خاطر تصادف اتومبیل، زمانی که ریبری دو 
ساله بود روی صورتش ایجاد شده(، به من لقب فرانکشتاین را داده بودند.

ریبری ادامه داد: به خاطر این اثر زخمی که روی صورتم است، سختی زیادی کشیدم ولی 
این من را قوی تر کرد. خوشبختانه این روزها دیگر مرا فرانکشتاین نمی نامند؛ وقتی کوچکتر 
بودم، خیلی ها به خاطر این زخم به من لقب فرانکشتاین داده بودند و شنیدن این لقب باعث 

می شد تا واکنش بسیار خشنی داشته باشم.
خشونت، یکی از ویژگی های دوران نوجوانی او بود که در محله نه چندان خوبی به نام بولون 
سوق مق رشد می کرد. وی گفت: اگر از نظر روانی قوی نباشی، یک انسان مرده هستی؛ برای 

من خیلی مهم بود که به تنهایی از پس همه چیز بربیایم و این مرا قوی تر کرد. 

چارچوب

اصفهان، میزبان مسابقات آسیایی و انتخابی جهان 

سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال ایران و عضو کمیته مسابقات آسیا و جهان، خبر از برگزاری نهمین دوره مسابقات قهرمانی 
والیبال نوجوانان آسیا و انتخابی جهان در اصفهان داد.

وی در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: این مسابقات از تاریخ اول آبان لغایت 9 آبان ماه سال 1391 در اصفهان و به میزبانی 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد. دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران افزود: در همین سفری 
که به اصفهان داشتم از محل برگزاری مسابقات آسیایی نوجوانان دیدن کردم که مورد تأیید قرار گرفت و به طور حتم سالن زیبای 
شهدای مخابرات اصفهان برای این منظور در نظر گرفته شده که امیدوارم با همکاری مسئوالن محلی این مسابقات که برای دومین بار 

در اصفهان خواهد بود آبرومندانه و به طرز با شکوهی برگزار شود.

ورزش های گروهی نظیر بسکتبال، والیبال، هندبال و ... استان 
چهارمحال و بختیاری به خاطر نبود اسپانسر و حمایت های مالی 
نتوانستند در سطح کشور همانند ورزش های انفرادی درخشش 

داشته باشند.
ورزش های گروهی این استان نظیر بسکتبال، فوتبال، والیبال، 
هندبال و .... به خاطر هزینه های باال نیاز به کمک های مالی دارند. 

عدم وجود کارخانه های بزرگ و پردرآمد یکی از مشکالت مهم 
این استان است که با نگاهی به استان های دیگر مشاهده می شود 
که  رشد رشته های ورزشی به خاطر هزینه های صرف شده 

شرکت های خصوصی بزرگ است.
به گزارش مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و 
بختیاری با اشاره به پیشرفت رشته های انفرادی طی سال های 

اخیر اظهار داشت: ورزش های گروهی در این استان نیاز به اعتبار 
و اسپانسر قوی دارند تا مشکل مالی خود را برطرف کنند.

محمود شمسی پور با اعالم این که 94 پیاده روی عمومی در سطح 
استان ها و روستاها برگزار شده است، یاد آور شد: در شش ماهه 
اول سال جاری 188 مقام در رشته های انفرادی و 25 عنوان تیمی 

توسط ورزشکاران این استان کسب شده است.

وی بیان داشت: کسب مقام های بین المللی آسیایی و جهانی 
در شش ماه سال جاری 21 مورد بوده است، همچنین در نیمه 
نخست سال جاری 22 دو نفر از ورزشکاران استان به تیم های 

ملی دعوت شدند.
 معاون ورزش اداره ورزش و جوانان اداره کل تربیت بدنی استان 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: همگانی کردن ورزش باید از 
سوی هیأت های ورزشی در بین آحاد مردم فرهنگ سازی شود 
و هیأت های ورزشی همگانی باید مردم را به بحث ورزش های 

همگانی عالقه مند کنند.

ورزش های گروهی چهارمحال و بختیاری، نیازمند حامی مالی



طوالنی ترین دیوار جهان فرو ریخت
که  چین  آسیایی  کشور  در  چین«  »دیوار  از  بخشی   
در دوران سلسله »مینگ« در فاصله سال های 1368 تا 
1644 احداث شده، به دلیل فعالیت های اکتشاف یک 

معدن غیر قانونی در نزدیکی اش فرو ریخت.
 به گزارش یونایتدپرس، چند روز قبل در بخش شرقی 
ـ غربی دیوار چین در منطقه »الییوآن کانتی« در شمال 
استان »هبی« در جریان فعالیت های اکتشاف یک معدن 

غیرقانونی، بخشی از این اثر تاریخی منحصر به فرد فرو ریخت. تخریب بخشی از 
دیوار چین در شرایطی صورت می گیرد که در ماه سپتامبر یکی از مقامات فرهنگی 
چین اعالم کرد که در قالب یک پروژه شش میلیون دالری، بخش هایی از دیوار 
زمان حکومت  در  دیوار  از  بخش  این  می شود.  مرمت  سال 2012  پایان  تا  چین 
ارتفاعات شهر  در  میالدی  تا 1644  فاصله سال های 1368  در  »مینگ« و  سلسله 
»سویژونگ« در استان »لیائونینگ« بنا شده، اما از آنجایی که تاکنون هیچگونه اقدامی 
برای حفاظت از این بخش از دیوار چین صورت نگرفته، بقایای این اثر تاریخی 
برای مردم محلی ناشناخته بوده و طی سال ها از خشت  و سنگ  آن برای ساخت 

خانه  استفاده می شده است. 

مردی که حیوانات مرده را می خورد 
جاناتان مک گاون که تاکسیدرمیستی از اهالی بورنموث 
ندارد  قبول  را  نگهداری حیوانات خانگی  است، شیوه 
و به همین خاطر طی سی سال گذشته به جای خرید 

گوشت از مغازه ها، خودش گوشت تهیه می کند.
پیکر  درازمدت  نگهداری  فن  آَکنده سازی  یا  تاکسیِدرمی 
جانوران برای نمایش است. به کسی که کار تاکسیدرمی 
جاناتان  می گویند.  »تاکسیدرمیست«  می دهد  انجام   را 

مک گاون 44 ساله است و در 14 سالگی برای اولین بار طعم گوشت شکار را چشیده، 
زمانی که یک مار جعفری را پخته و خورده است. البته این غذا طعم خوبی نداشته اما بعد 
از آن کنجکاو بوده که طعم دیگر جانوران چطور است. »وقتی بچه بودم به تاریخچه طبیعی 
زندگی جانوران عالقه زیادی داشتم و بین کشاورزان و شکارچیانی بزرگ شدم که در حوالی 
»دارست« شکار می کردند. به هر طرف که نگاه می کردم حیوان مرده ای می دیدم. ماهی 
صید شده، قرقاول شکار شده و حیواناتی که در اطراف جاده مرده بودند، به همین خاطر در 
دل طبیعت بزرگ شدم و با چشم خودم شاهد قوانین آن بودم. او به یاد می آورد که عادت 
داشته بدن حیوانات مرده را بشکافد تا امعاء و احشایشان را تماشا کند به همین خاطر معتقد 
است گوشت حیوانات وحشی بهتر از تمام گوشت هایی است که در مغازه ها وجود دارد. 

بزرگ ترین عنکبوت بادکنکی جهان 
به گزارش آپام، به نوشته آدیتی سنترال، هنرمند بادکنک 
ساخت  با  را  رکوردش  جدیدترین  لی«  »آدام   ساز، 
بزرگ ترین بادکنک دنیا به جای گذاشت، این بادکنک یک 
عنکبوت بسیار بزرگ است که از 3000 بادکنک ساخته 
ها  عنکبوت  از  فرد  این  که  است  توضیح  به  الزم  شده. 
 وحشت دارد. آدام، رکورد گذاری خود را از اول اکتبر و در 
گریت ولف الج واقع در گرند موند واشنگتن آغاز کرد و 

پس از آن، شش روز کار بر روی موجودی را که به شدت از آن وحشت داشت ادامه داد. 
لی در این مورد می گوید: شش روز تمام روزی 10 ساعت ثابت کار کردم تا از نتیجه کار 
راضی شدم این پیکره 13/77 متر پهنا و 6/76 متر درازا دارد که با بیش از 3000 بادکنک 
ساخته شده است. برای این که میهمانان پی به اندازه ی بزرگ آن ببرند توضیح می دهد: 
اگر بادکنک ها را کنار هم به ردیف بچینم دو و نیم مایل طول خواهند داشت! پاتریک 
آلواز مدیر گریک ولف الج گرند موند می گوید: کسی باور نمی کرد این مرد جوان که به 
شدت از عنکبوت ها وحشت دارد بتواند چنین شاهکار بی نظیری خلق کند بزرگ ترین 
بادکنک دنیا همچنان در البی گریت ولف الج، بخش مربوط به وقایع هالووین آویخته 

خواهد ماند.

پسری که نمی تواند بخوابد
سه ساله  کودک  هر  مانند  اغلب  لمب«  »رت 
رت  ولی  می کند.  بد اخالقی  دیگری،  نوپای 
نیست؛  مقصر  چندان  بد اخالقی  این  در  لمب 
او  قدری  به  نادرش  پزشکی  وضعیت  چون 
رت،  داد.  او حق  به  باید  که  می کند  اذیت  را 
تمام  و  بخوابد  نمی تواند  هم  لحظه  یک  حتی 
او  وضعیت  است.  بیدار  را  روز  ساعت   24
نگران  را  والدینش  و  دکترها  که  سال هاست 
مراقب  ساعتی،  شیفت های  در  آن ها  و  کرده 
مشخص  تا  هستند  بی خوابی  در  او  حاالت 
شود چه چیزموجب ناراحتی این پسر نوجوان 
می شود. پس از مطرح شدن نظریات متفاوت و 
بحث برانگیز پزشکان، سرانجام پدر و مادر این 
مشکلی  چه  فرزندشان  شدندکه  مطلع  کودک 
دارد؛ دکتر ها بیماری رت را یک بیماری نادر به  
نام ناهنجاری chiari تشخیص دادند. در این 
بیماری، مغز به ستون فقرات فشار می آورد و 
این فشار باعث فشردگی و له شدگی ساقه مغز 
می شود. این عارضه، کلیه عملکرد های حیاتی 
را تحت الشعاع قرار می دهد، چراکه ساقه مغز، 
جمجمه،  اعصاب  صحبت،  خواب،  عملکرد 
را  تنفسی  سیستم گردش خون و حتی سیستم 
لمب  رت  خاطر،  همین  به   و  می کند  کنترل 

کوچک در تمامی موارد باال مشکل دارد.
 مردی که نمی تواند چاق شود

که  را  هر چه  می تواند  ساله،   59 »پری«  آقای 

دوست دارد، بخورد! به فرض می تواند هر روز 
بخورد  دسر  و  برگر  کیک،  نامحدودی  تعداد 
به  علت وضعیتی  او  نشود.  و هرگز هم چاق 
نمی تواند  می شود،  نامیده  لیپودیسترافی  که 
چاق شود؛ در این بیماری چربی خیلی سریع 
سوزانده شده و ذخیره نمی شود. او وقتی به دنیا 
بود؛ ولی در سن 12 سالگی  بچه چاقی  آمد، 
چربی های بدنش ناگهان از بین رفت. این اتفاق 
تا حدودی یک شبه افتاد. او ابتدا سعی کرد با 
خوردن زیاد به وزن سابقش بازگردد، ولی اثری 
نداشت... پری حدود 30 سال تحت آزمایش 
و درمان بود و تا قبل از تشخیص بیماری اش 
به هر دکتر و هر آزمایشگاهی در سراسر جهان 
سر زد تا این که باألخره مشخص شد، بدن او 
می کند.  تولید  انسولین  نرمال  حد  شش  برابر 
می تواند  وضعیت  این  که  پذیرفته اند  دکترها 
بیماری  هم  شاید  باشد.  الغری«  »رویای  یک 
به  دور،  نه چندان  آینده  در  بتواند  پری  آقای 
کمک کسانی بیاید که با چاقی مفرط دست و 

پنجه نرم می کنند.
مردی که احساس سرما نمی کند

به مرد یخی معروف  »ویم هایف« هلندی که 
است، می تواند زیر یخ ها شنا کند و به  راحتی 
در یک مخزن پر از یخ بایستد . او در یخبندان 
را  جهانی  رکورد های  و  می رود  باال  کوه ها  از 
یکی یکی درو می کند و همیشه آماده چالش های 
جدید است. ویم هایف با ساختاری که بدنش 

دانشمندان  را  پزشکان، محققان و  دارد، همه 
متعجب کرده و هیچ کدام نمی توانند به  درستی 
توضیح دهند که چرا این اتفاق در بدن این مرد 
هلندی می افتد. ویم هایف بر خالف کسانی که 
شرایط عجیبی مثل او دارند، به زندگی جالب 
شرایط  از  و  می پردازد  هیجانی اش   سراسر  و 
در  است  قادر  او  می برد.  لذت  خود،  خاص 
است  کشنده  عادی  افراد  برای  که  دماهایی 
زندگی کند و اصال دوست ندارد وقتش را در 

آزمایشگاه ها هدر دهد.
 موسیقیدانی که نمی تواند جلو سکسکه 

خود را بگیرد
»کریس ساندس« 24 ساله، هر دو ثانیه یک بار 
سکسه می کند و بعضی اوقات حتی وقتی که 
تاکنون  او  دارد.  ادامه  روند  این  نیز  می خوابد 
کرده،  امتحان  را  زیادی  درمانی  روش های 
هیچ کدام  ولی  یوگا؛  و  هیپنوتیزم  جمله  از 
مشکلش  می کند  فکر  ساندس  نبوده.  اثربخش 
نتیجه رفلکس اسیدی معده است. او می گوید: 
پزشکان  باشد،  زیاد  اسید  سطح  درصورتی که 
تنگ تر  مرا  معده  دریچه  عمل جراحی  با  باید 
کنند. ساندس که یک خواننده و آهنگساز در 
وضعیت،  این  می گوید:  است،  ابولینت  گروه 
کسی  تنها  من  چون  کرده؛  مختل  مرا  حرفه 
هستم که قادر است چهار بار اجرا داشته باشد. 
ناتینگهام،  پزشکی  مرکز  پزشکان  ماه هاست 
تا  گذاشته اند  کار  او  معده  در  را  لوله ای 

بتوانند  و  کنند  بررسی  را  او  اسید معده  سطح 
امکان پذیر  او  جراحی  آیا  که  بگیرند  تصمیم 
نمی داند  به درستی  کس  هیچ  نه.  یا  است 
مبتال  بیماری  این  به  ساندس  کریس  چرا   که 

شده است.
 دختری که به آب حساسیت دارد

موریس نمی تواند شنا کند، در وان داغ حمام 
کاری  روز  یک  از  پس  یا  شود  غوطه ور 
آب  به  بدنش  چون  بگیرد؛  دوش  پراسترس 
موجب  نیز  کردن  عرق  حتی  دارد.  حساسیت 
بروز خارش های دردناکی بر پوست این دختر 
19 ساله می شود. او اهل ملبورن استرالیا است 
غیرعادی اش  زندگی  به  والدینش  درکنار  و 
می پردازد. موریس به آب با هر دمایی حساسیت 
دارد؛ این وضعیتی است که او از 14 سالگی در 
آن زندگی کرده و درست از همان زمان درگیر 
به گفته  است.  گوناگون  آزمایش های  و  مداوا 
نادر  ناهنجاری   یک  از  دختر  این  پزشکان، 
رنج   Aquagenic کهیرهای  به نام  پوستی  
آن  مشابه  که  غیرمعمول  بیماری  یک  می برد؛ 
در سراسر جهان، فقط به تعداد انگشتان دست 

مشاهده شده است.
زنی که نمی تواند فراموش کند

یکی از نادرترین بیماری های جهان، مربوط به 
یک زن 40 ساله است که همه چیز را به طور 
از  به  طور کلی هیچ چیز  و  به یاد می آورد  دقیق 
 ،UCA ذهنش پاک نمی شود. محققین موسسه
این فرد را که حافظه حیرت آوری دارد و تمام 
وقایع را از سال ها قبل تاکنون با ذکر جزئیات 
ولی  دادند؛  قرار  بررسی  مورد  دارد،  ذهن  در 
اگر  نیافته اند.  دست  مشخصی  نتیجه  به  هنوز 
او  بخواهید،  را  قبل  سال   25 از  اطالعاتی 
می تواند بسیار دقیق و با دلیل و مدرک جزئیات 
مربوط به آن چه در آن روز برایش رخ داده را 
برای شما بازگو کند و اگر خبر جالبی  در آن 
زمان پخش شده باشد، به طور دقیق همان را 
بیان کند. او اغلب روز، هفته و وضع هوا را نیز 
در آن روز مورد نظر دقیق به یاد دارد! این زن 40 
ساله که برای حفظ حریم شخصی خود، نامش 
آن قدر  می کند،  مطرح   AJ کد  به صورت  را 
اخیر  شماره  در   UCA که  است  غیرعادی 
هایپرتیمستیک«  »سندرم  نام  نورکیس،  ژورنال 

را به حالت او داده است.
غذا فقط تیک تاک

است  ساله ای  دختر17  کوپر«  ناتالیک  »میت 
چیزی  هرگاه  او  دارد.  مرموز  بیماری  یک  که 

گوارش  سیستم  و  می شود  بیمار  می خورد، 
قبول  را  غذایی  ماده  هیچ  غریبش  و  عجیب 
میت  که  دارد  وجود  چیز  یک  البته  نمی کند؛ 
هم  آن  و  نمی شود  بیمار  خوردنش  با  ناتالی 
پزشکان  که  دلیلی  به  است!  نعناعی  تیک تاک 
تنها غذایی  نمی توانند توضیح دهند، تیک تاک  
است که معده او می تواند تحمل کند. او سایر 
مواد غذایی مورد نیاز بدنش را با فرمول خاص، 

از طریق یک لوله دریافت می کند.
غش  می خندد،  وقت  هر  که  دختری 

می کند!
بدن  اعضای  سستی  دچار  آندروود،   کی 
)رخوت اعضای بدن ( است، به این معنی که 
شدید  هیجانات  و  احساسات  دچار  وقت  هر 
او  می شوند.  ضعیف  عضله هایش  می شود، 
هربار که خوشحال می شود، عصبانی می شود، 
خجالت  حتی  یا  و  می کند  تعجب  می ترسد، 
می کشد، هر لحظه امکان غش کردنش وجود 
دارد. این دختر 20ساله و انگلیسی، از پنج سال 
پیش دچار این مشکل شده است و حتی تعداد 
بار در یک روز هم  او به 40  غش کردن های 
می رسد. او گفت: هنگامی که این اتفاق برای 
عجیبی  خیلی  فرد  را  من  مردم  می افتد،  من 
می پندارند و همیشه عکس العمل های غریبه ها 
کار  آنها  رفتار  با  آمدن  کنار  و  نیست  یکسان 
یک  با  همچنین  آندروود  نمی باشد.کی  آسانی 
می کند، مشکلی  مبارزه  آلودگی  حالت خواب 
که بدون هیچ هشداری، سطح هوشیاری او را 
کاهش می دهد و موجب می شود او به خواب 

برود.
حساسیت  مدرن  تکنولوژی  به  که  زنی 

دارد
تلفن  با  کردن  مردم صحبت  از  بسیاری  برای 
رانندگی  یا  مایکروویو  در  شام  پختن  همراه، 
در ماشین تنها بخشی از زندگی مدرن در قرن 
بیست و یکم بریتانیا می باشد. اما هر کدام از 
کارهای باال برای »دبی بِرد« غیر ممکن است. 
ماکروویوها   و  همراه  های  تلفن  به  او  چون 
میدان  به  ساله   39 خانم  این  دارد.  حساسیت 
مغناطیسی )emf( ایجاد شده توسط کامپیوتر، 
حتی  و  ویو  مایکرو  های  اجاق  همراه،  تلفن 
برخی از اتومبیل ها، که باعث قرمز شدن پوست 
حساسیت  شوند،  می  پلکش  شدن  متورم  و 
دارد. به همین خاطر خانم برد، خانه خود را به 
منطقه ای که در آن هیچ امواج الکترومغناطیس 

وجود ندارد، منتقل کرده است.  

بیماری هایی که درمان ندارند 

9 نفر با شرایط پزشکی عجیب و غریب 
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برگی از عجایب تاریخ
هیچ می دانستید که در جریان جنگ جهانی اول حدود 
40 درصد مردم ایران کشته شده اند؟ یعنی حدود 
 نیمی از کل مردم کشور! در رابطه با جنگ جهانی اول 
می گویند که بزرگ ترین و ویرانگر ترین جنگ تمام 
تاریخ بشریت بوده و باعث مرگ بیش از 10 میلیون 
انسان شده است. )رقم 10 میلیون را کمی سبک و 
سنگین کنید، 10 میلیون مرگ در طی کمتر از چهار 
سال( آیا می دانستید که این آمار بدون در نظر گرفتن 
کشته های قحطی حاصل از جنگ در ایران است؟ چرا 
که فقط حدود 9/5 میلیون نفر در ایران کشته شدند.  از 
قحطی و بیماری های واگیردار که در نتیجه سو تغذیه 

در جامعه همه گیر شدند. 
خورشیدی   1294 تا   1293 های  سال  فاصله  در 
جنوب،  از  انگلستان   ) میالدی   1915 تا   1914(
ایران  شمال  از  روسیه  و  غرب  از  عثمانی  دولت 
به تصرف در آوردند و حکومت وقت که کم  را 
ترین توانی برای مقاومت در برابر این سیل بنیان کن 
دشمنان را نداشت فقط نظاره گر بود. در سال های 
بعد روسیه تزاری که در نوع خود کشور ضعیفی 
محسوب می شد در پی توافقی با دولت انگلستان، 
ایران را واگذار کرد. در همان زمان عثمانی ها هم 
اول  بودند. جنگ جهانی  فروپاشی رسیده  مرز  به 
دارد  آوری  شگفت  ابعاد  گستردگی  حیث  از  که 
قدرتمند  و  بزرگ  امپراطوری  نابودی چهار  باعث 
اروپا یعنی امپراطوری اتریش مجار، روسیه، آلمان 
و عثمانی شد، بنابراین استعمار پیر تنها بازیگردان 
عرصه سیاست ایران شد و با خرید گسترده غالت 
و جلوگیری از واردات کاال به ایران و اجازه ندادن 
برای ورود کمک ها دولت آمریکا به ایران باعث 
ایجاد نایابی مواد غذایی در کشور شد و خشکسالی 
و بارندگی کم هم قوز باالی قوز شد و چنان قحطی 
در کشور بروز کرد که بیش از 40 درصد مردم ایران 

را به کام مرگ برد. 
داناهو افسر شناخته شده اطالعات نظامی انگلستان و 
نماینده سیاسی آن دولت در غرب ایران در سال های 
1918 و 1919 درباره قحطی در غرب ایران اینگونه 

می نویسد:
در  و  شده  پشته  مردان،  و  زنان  چروکیده  اجساد 
معابر عمومی افتاده اند. در میان انگشتان چروکیده 
آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کنده اند 
و یا ریشه هایی که از مزارع در آورده اند به چشم 
می خورد؛ با این علف ها می خواستند رنج ناشی 
بیاورند. در جایی دیگر،   از قحطی و مرگ را تاب 
افتاده که دیگر شباهت  پابرهنه ای با چشمان گود 
چندانی به انسان نداشت، چهار دست و پا روی جاده 
جلوی خودرویی که نزدیک می شد می خزید و در 
حالی که نای حرف زدن نداشت با اشاراتی برای لقمه 

نانی التماس می کرد....
مرحوم محمد علی جمال زاده تلفات وحشتناک شیراز 

را این طور روایت می کند:
جنگ اول جهانی در آستانه اتمام بود )پائیز 1918( 
که در دل شبی تاریک و هولناک سه سوار ترسناک 
که هر کدام شمشیر و شالقی به بر داشتند به آرامی 
از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. 
یک سوار نامش قحطی دیگری آنفلوانزای اسپانیایی 
و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان، همچون 
برگ پائیزی در برابر حمله این سواران بی رحم فرو 
می ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی شد، مردم مجبور 
بودند هرچه را که می توانستند بجوند و بخورند. به 
زودی گربه و سگ و کالغ را نمی شد یافت. حتی 
موش ها نسلشان بر افتاده بود. برگ، علف و ریشه 
گیاه را مانند نان و گوشت معامله می کردند. در هر 
گوشه و کنار، اجساد مردگان بی کس و کار پراکنده 
بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان 
روی آوردند.... نکته جالب توجه آن است که بعدها 
به هیچ عنوان از این نسل کشی و توحش انگلیسی ها 
نامی به میان نیامده و هرگز کسی عنوان نکرد که هیچ 
کشوری به اندازه ایران از جنگ جهانی اول آسیب 
ندیده، جنگی که ایران در آن بی طرف اعالم شده 
بود. عجیب نیست که اتفاقی که فقط 90 سال قبل در 
کشورمان روی داده به این اندازه برای ما ناشناخته و 

مجهول باقی مانده بود؟
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چین درباره جنگ تجاري به آمریکا و زیان هاي احتمالي آن براي طرح 
باراک اوباما براي ایجاد مشاغل جدید هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني العالم، قرار است قانوني در کنگره آمریکا 
دولت چین جهت  به  فشار  آوردن  وارد  آن  از  که هدف  شود  تصویب 

افزایش ارزش یوان است.
 چین در این زمینه درباره جنگ تجاري به آمریکا و زیان هاي احتمالي 
آن براي طرح باراک اوباما براي ایجاد مشاغل جدید هشدار داد. هشدار 
 چین یک روز قبل از تصویب نهایي این قانون در کنگره آمریکا عنوان 
مي شود که براساس آن بر صادرات کشورهایي که ارزش واحد پولي شان 
را کاهش مي دهند، عوارض وضع خواهد شد.  تسوي تیان کاي، معاون 
وزیر امور خارجه چین در یک گفتگوي مطبوعاتي اعالم کرد: این طرح 
حقیقت روابط اقتصادي و تجاري میان دو کشور را منعکس نمي کند، 

بلکه ممکن است بر روند گسترش این روابط تأثیر منفي داشته باشد.

 وي افزود: تصویب این قانون وضعیتي را به وجود خواهد آورد که به 
زیان طرفین خواهد بود و بر رشد اقتصاد و بازار کار آمریکا تأثیر منفي 

خواهد گذاشت.
 الزم به ذکر است که بانک مرکزي و وزارت امور خارجه چین هشدار 
داده بودند این طرح منجر به برافروختن آتش جنگ تجاري میان بزرگ 

ترین و دومین اقتصادهاي جهان خواهد شد.
 کاخ سفید اظهار نگراني کرده بود که ممکن است تصویب تعرفه گمرکي 
براي صادرات کشورهایي که ارزش واحد پولي شان را کاهش مي دهند، 

به معني نقض قوانین تجارت جهاني باشد.
 لیندسي گراهام، عضو جمهوري خواه کنگره آمریکا گفت: واشنگتن طي 
کاهش  از  ناشي  بازار صادرات چین  بودن  رقابتي  علت  به  گذشته  دهه 
ارزش یوان، حدود دو میلیون شغل را در بخش صنایع تبدیلي از دست 

داده است.

آگهی ارزیابی عمومی 
)نوبت اول شماره 800/17380(

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: واگذاری حجمی انبار نفت شهید محمد منتظری.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 580/000/000 ریال بعنوان سپرده 
نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سیبا بانک ملی( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
مهلت تکمیل و تحویل فرمهای استعالم ارزیابی کیفی مندرج در سایت: به مدت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت دوم، 
مندرج در روزنامه که از سایت های http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir قابل برداشت می باشد و 

تحویل آن به آدرس اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، جنب پمپ بنزین ، امور قراردادها ، تلفن: 0311-6244618.
شرایط متقاضی: کلیه شرکتهای توانمند:

1 – دارای گواهی صالحیت کار معتبر از اداره کار و امور اجتماعی.
2- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی.
.HSE 3- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای پذیرفته شده در ارزیابی کیفی تحویل خواهد شد. ضمناً متن آگهی در 
سایت www.shana.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

نوبت اول

شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران منطقه اصفهان 
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