
فعاليت هاي صلح آميز  از  شده  منتشر  گزارش  به  واكنش  در  رئيس جمهور 
را  پيروزي  طعم  بدانند  ايران  دشمنان  كه  كرد  تصريح  كشورمان  هسته اي 
سفرهاي  چهارم  دور  جريان  در  كه  احمدي نژاد  محمود  چشيد.  نخواهند 

با  ابتداي سخنان خود  استاني در جمع مردم شهركرد سخن مي گفت، در 
اشاره به ويژگي ها و خصوصيات مردم اين منطقه و تجليل از آن ها به فرا 
رسيدن عيد غدير اشاره كرد و گفت: اگر غدير نبود اثري از قربان، فطر، 

رمضان، توحيد و خداپرستي در عالم باقي نمي ماند و در حقيقت بزرگ ترين 
عيد بشريت عيد غدير است.  رئيس جمهور با تبريك عيد پيش رو افزود: 

بزرگ ترين امتياز و عبادت براي هر انسان خدمت به ...
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حدود 70 درصد علل تصادفات 
به عوامل انساني باز مي گردد كه 
نيز  بايد سهمي را  اين ميان  در 
به رانندگان اختصاص دهيم كه 
الکل  خواب آور،  داروهاي  از 
استفاده  و حشيش  ترياک  يا  و 

 كرده اند. در واقع اين مهر پررنگ همچنان در پرونده تصادفات ديده
 مي شود. يك روانپزشك گفت: در كشور ما ...

استان  كتابخانه های  كل  مدير 
اصفهان از آماده سازی 690 عنوان 
 mp3 كتاب گويا در فايل های
از  بهره برداری  و  نابينايان  برای 
به مناسبت هفته كتاب و  آن ها 

كتاب خوانی در استان خبر داد.
در  اصفهان  استان  عمومی  كتابخانه های  كل  مدير  ياوری،  غالمرضا 

نشست خبری خود با اشاره به  ...

حالی  در  ايران  فوتبال  ملی  تيم 
روز جمعه در چارچوب مرحله 
فوتبال  رقابت های  گروهی 
در   2014 جهانی  جام  انتخابی 
قاره آسيا با بحرين در منامه ديدار 
می كند كه پيروزی در اين ديدار 

به معنای صعود زودهنگام به دور چهارم اين مسابقات است. كمتر از 
يك ماه پيش تيم ملی فوتبال كشورمان در...

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان خبر داد: 
 آماده سازی 690 عنوان کتاب گویا

برای نابینایان

تصور غلط بيشتر رانندگان براي توجيه مصرف مواد 
مهر پررنگ قرص هاي روانگردان

 بر پرونده تصادفات

جامعه   صفحه 6

یکی از روزهای سخت ایران 
گربه سیاه زخم خورده در انتظار

تیم کی روش

ورزش   صفحه 15

فرهنگ و هنر   صفحه 12

رئيس جمهور:

دشمنان ايران بدانند طعم پيروزي را نخواهند چشيد

صفحه  2

صفـحهصفـحه

رئیس تولیدات موسیقي حوزه هنري:

 تولید سرود »والیت«
با شعری از غالمعلی حداد عادل

رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان:

سختگیری بانک ها
 دامن صنعتگران را گرفت

صفحه  4

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان:

ساخت مترو 
جز مزاحمت حاصلی نداشته است
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محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ریال(کار

)ریال(
حداقل رتبه 

مورد نياز

1
نهالکاری در عرصه های 
بيابانی دشت سجزی به 

مساحت 90 هکتار

شهرستان 
اصفهان

از تاریخ تنظيم 
قرارداد 
تا لغایت 

92/7/30

5 کشاورزی1/053/000/0009/660/000

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 

1 – محل دریافت اسناد مناقصه:
خيابان هزار جریب – اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان – امور پيمان ها. 

2- مهلت دریافت اسناد: 
از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1390/8/22.

3- مهلت تحویل اسناد و پيشنهادات:
روز  بازگشایی  زمان  و   1390/9/5 شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   1390/8/23 تاریخ  از 

یکشنبه مورخ 1390/9/6 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه:

دبيرخانه اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان.
5- پيمانکاران واجد شرایط:

کليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط و تایيد صالحيت شده توسط معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی.

6- سپرده شرکت در مناقصه:
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 
نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری 

استان اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان 

مربوطه تایيد گردد در غير اینصورت پاکت پيشنهاد قيمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت اول 
دستگاه مناقصه گزار: اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

م الف/ 12521

محل تحویلنام پروژه

مبلغ برآورد 
اوليه 

)ميليون 
ریال(

هزینه 
خرید اسناد 

مناقصه 
)ریال(

آخرین 
مهلت خرید 

اسناد 
مناقصه

آخرین 
مهلت 
تحویل 
اسناد 
مناقصه

تاریخ 
بازگشایی 
پاکتهای 
مناقصه

محل تامين 
اعتبار

رتبه مورد 
نياز

مبلغ تضمين 
شرکت در 
مناقصه 

)ميليون ریال(

تهيه و 
باراندازی و 
حمل لوله و 

تجهيزات

انبار شرکت 
شهرکهای صنعتی 
واقع در شهرک 
صنعتی شهرکرد

2/020100/00090/8/2390/9/31390/9/5
تملک 

دارایی 
سرمایه ای

ارائه 
پروانه 
کاربرد 
عالمت 

استاندارد

100

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

خريد لوله 

شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 

جهت اجرای پروژه های خود مقداری لوله و تجهیزات جانبی خریداری 

نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود در ساعات اداری 

به این شرکت واقع در شهرکرد – میدان امام حسین)ع( – بلوار انقالب – 

خیابان پیروزی – مجتمع ادارات – دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی 

مراجعه و نسبت به خرید اسناد و مدارک مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اقدام نمایند:

شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری

شرکت شهرک های صنعتی
چهارمحال و بختياری

)سهامي خاص(
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امكان تعرض به ایران 
مردود است

اخير  روزهای  تبليغاتی  هجمه  به  واكنش   در 
رسانه های غربی در مورد احتمال حمله نظامی به 
تحليل هايی  در  المللی  بين  كارشناسان  كشورمان، 
جمهوری  دفاعی  توانايی های  بر  تأكيد  ضمن 
اسالمی، هرگونه تعرض احتمالی به ايران اسالمی 

را محکوم به شکست ارزيابی كردند.
فضای رسانه های جهان را در آستانه گزارش جديد 
و سفارشی آژانس بين المللی انرژی اتمی تبليغات 
احتمالی  حمله  آن  محور  كه  برگرفته  در  سياسی 
رژيم  و  انگليس  آمريکا،  مشاركت  با  ايران  به 

صهيونيستی است.
اين روند نيز روز دوشنبه بر رسانه های بين المللی 
و  بين المللی  كارشناسان  كه  طوری  به  بود  حاكم 
برخی چهره های سياسی يك صدا چنين اقدامی را 
مردود دانستند و كشورهای ياد شده را فاقد امکان، 

توان و قابليت الزم خواندند.
در  لندن  مقيم  ايران  مسائل  تحليلگر  حامدكنانی 
گفت:  عربی  سی  بی  بی  خبری  شبکه  با  گفتگو 
اسرائيل به دليل محصور شدن در ميان كشورهای 
نخواهد حمله  كشور  اين  به  ايران   دوست 

 كرد.
وی افزود كه همگی می دانند كه اسرائيل حتی در 
صورت كسب حمايت بين المللی به طور مستقيم 

به ايران حمله نخواهد كرد.
وی با اشاره به حمله هوايی اسرائيل به عراق در 
وجود  با  آويو  تل  كه  گفت  ميالدی  هشتاد  دهه 
اصابت موشك های عراقی در خاک خود ولی در 
علنی  طور  به  كشور  اين  برضد  بين المللی  حمله 

شركت نکرد.
به  اسرائيل  اين كه  بر  تأكيد مجدد  با  كنانی  حامد 
طور مستقيم به ايران حمله نخواهد كرد گفت كه 
تل اويو به دليل اين كه توسط هم پيمانان ايران در 
هزار  ايران  به  حمله  برای  بايستی  است  محاصره 

بار بيانديشد.
وی خاطرنشان كرد كه اسرائيل در صورت حمله 
قرار  آسيب  معرض  در  ديگران  از  بيش  ايران  به 

خواهد گرفت.
هم  همراه  به  می تواند  ايران  كه  كرد  تأكيد  كنانی 
پيمانان خود نظير روسيه و چين تضمين هايی در 
اين رابطه )برنامه هسته ای خود( به جهانيان بدهد.

كارشناس  يك  العسيری  ابراهيم  حال  همين  در 
هسته ای مصری و بازرس سابق آژانس بين المللی 
الجزيره گفت كه  با شبکه  اتمی در گفتگو  انرژی 
هيچ  ايران  هسته ای  برنامه  برضد  هياهو  همه  اين 

توجيهی ندارد.
اين كارشناس مصری در ادامه با اشاره به اين كه 
ايران در همکاری با آژانس از ارائه هرگونه كمکی 
خودداری نکرده است گفت كه آژانس با در نظر 
گرفتن وجود تأسيسات هسته ای در ايران و برای 
برای  شده  ياد  تأسيسات  كه  مسأله  اين  بررسی 
بازرسی  عمليات  به  دست  نيست  نظامی  مصارف 

می زند.
برپايی  از  هدف  هسته ای  مسائل  كارشناس  اين 
هسته  برنامه  باره  در  ايران  برضد  جديد  هياهوی 
ايرانی  ضد  جبهه  يك  ايجاد  را  كشور  اين   ای 

دانست.
وی خاطرنشان كرد كه اگر جامعه بين المللی نسبت 
به نظامی شدن برنامه هسته ای ايران احساس نگرانی 
كشورهای  از  برخی  به  نسبت  چرا  پس  كند  می 
اظهار  می باشند  هسته ای  اسلحه  دارای  كه  منطقه 

نگرانی نمی كند.
وی سپس گفت كه راه اندازی اين حجم از هياهوی 
مبالغه آميز بر ضد برنامه هسته ای ايران هيچگونه 

توجيهی ندارد.
براساس اين گزارش، عامر البياتی خبرنگار آژانس 
با  گفتگو  در  وين  در  هسته ای  انرژی  بين المللی 
آمادگی  بر  دال  گزارش ها  انتشار  الجزيره  شبکه 
های  تهمت  را  ايران  به  حمله  برای  اسرائيل 
دانست  ايران  ضد  بر  غرب  اطالعاتی  آژانس های 
و گفت كه اسرائيل در حال حاضر به دليل ركود 
اقتصادی در غرب و نيز روشن بودن موضع آمريکا 
در برابر هرگونه حمله به ايران نمی تواند به ايران 

حمله كند.
كرد  خاطرنشان  سپس  عراقی  كارشناس  اين 
كند  حمله  ايران  به  بخواهد  اگر  اسرائيل  كه 
اكنون كه  نمی كند  كرنا  و  بوق  در  را  مسأله   اين 

 كرده اند.
وی با اشاره به مخالفت روسيه و چين با هرگونه 
حمله نظامی بر ضد ايران گفت كه چنين حمله ای 

بسيار هزينه آور خواهد بود.
روزنامه تاگس انتسايگر آلمانی زبان چاپ سوئيس 
نوشت: امروز هيچکس در آژانس بين المللی انرژی 
ايران  تأسيسات هسته ای  به  نظامی  به حمله  اتمی 

فکر نمی كند.
ديپلمات  از يك  نقل  به  گزارشی  در  روزنامه  اين 
افزود:  نشود،  فاش  نامش  خواست  كه  وين  در 
كشورهای غربی تالش می كنند تا با فشار، روسيه 
و چين را وادار كنند كه با تشديد تحريم ها عليه 

تهران موافقت كنند.
انتسايگر نوشت: ولی كمتر كسی حتی در  تاگس 
آژانس می داند كه چه موضوعاتی در اين گزارش 
جديد وجود دارد. اين در حالی است كه رويترز 
نيز پيشتر اعالم كرد: روسيه هشدار داده كه انتشار 
گزارش آتی آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره 
موضوع هسته ای ايران، می تواند به مذاكرات غرب 
آسيب  باره  اين  در  راه حلی  يافتن  برای  تهران  با 

بزند.
می تواند  آژانس  آتی  گزارش  كرد:  اعالم  روسيه 
آژانس  و  ببرد  بين  از  را  شانس گفتگوهای جدی 
بايد در انتشار گزارش سه ماهه خود درباره برنامه 
كشور،  اين  از  انتقاد  همچنين  و  ايران  هسته ای 

ظرافت بيشتری به خرج دهد.

فارس: معاون اداری مالی شهرداری اصفهان گفت: 
از دو ميليارد دالری كه قرار بود از صندوق ارزی 
برای راه اندازی متروی كشور پرداخت شود، هنوز 

خبری نيست.
تالش های  داشت:  اظهار  حسام نژاد  مرتضی 
اختصاص  بدون  مترو  راه اندازی  برای  شهرداری 
اصفهان  شهری  قطار  به  دولت  سوی  از  اعتبار 

امکان پذير نيست.
وی ادامه داد: الزم است دولت فارغ از سياست های 
رايج، با اختصاص اعتبار الزم برای راه اندازی قسمتی 

از اين پروژه بزرگ و تأثيرگذار اقدام كند.
اين  بيان  با  اداری مالی شهرداری اصفهان  معاون 
شدن  هدفمند  دليل  به  اصفهان  شهرداری  كه 
يارانه ها و افزايش هزينه ها و عدم پرداخت اعتبار 
هزينه های  به  كمك  برای  وزيران  هيأت  مصوب 
تحميل شده هدفمندی يارانه ها، خود با مشکالت 
از  بعد  داشت:  بيان  است،  روبه رو  عديده ای 
هشت ماه هنوز دولت بدهکاری اش به شهرداری ها 
را پرداخت نکرده است و از دو ميليارد دالری كه 
قرار بود از صندوق ارزی برای راه اندازی متروی 

كشور پرداخت شود، هنوز خبری نيست.
قالب  در  شهرداری  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
پرداخت های نقدی، آزادسازی امالک در طرح و 
جابه جايی تأسيسات به تعهدات خود عمل كرده 
است، تصريح كرد: ساخت مترو نياز به منابع مالی 
دولتی دارد و اين مسأله ای انکارناپذير است و هر 
روز كه ساخت مترو با تأخير مواجه شود هزينه 

جديدی به آن تحميل می شود.
اصفهان  شهرداری  كه  اين  به  تأكيد  با  حسام نژاد 
از  دارد  تالش  خود  مستمر  پيگيری های  با 

خسارات ناشی از توقف مترو كاهش دهد، اضافه 
ساخت  قيمت  افرايش  دليل  به  شهرداری  كرد: 
عوارض  بهای  افزايش  عدم  و  پروژه های شهری 
هدفمندی  از  ناشی  هزينه های  نشدن  پرداخت  و 
با مشکل مواجه است كه اگر دولت به آنچه پيش 
رو دارد عمل نکند شهرها دچار مشکل می شوند 

و اين به صرفه و صالح مردم نيست.
وی با اشاره به مشکالت پيش روی ساخت مترو 
تأكيد كرد: يکی از مشکالت مترو در اختيار نبودن 
كامل آن با شهرداری است و دستگاه های ديگر در 
به  اعتبار دخالت داشته و  نحوه اجرا و پرداخت 

تعهدات خود عمل نمی كنند.
از  افزود:  ادامه  در  شهرداری  اداری  مالی  معاون 
ديگر داليل مهم مشکالت ساخت مترو بی برنامه 
برنامه زمانبندی در  از  ماندن  بودن مترو و عقب 

مديريت پروژه قطار شهری است.
دليل  به  اصفهان  مردم  داشت:  اظهار  حسام نژاد 
در  تأخير  و  مترو  عمليات  ترافيکی  موانع  وجود 
با مشکالت بسيار زيادی در رفت و  ساخت آن 
ساعات  كه  ترافيکی  موانع  هستند،  روبه رو   آمد 

بی شماری از زندگی آنها را تلف می كند.
وی با بيان اين كه مردم توقع داشتند در اين سال ها 
راه اندازی مترو را به چشم ببينند و از مزايای آن 
مزاحمت  جز  مترو  ساخت  ولی  شوند  بهره مند 
نداشته  حاصلی  شهروندان  زندگی  در  اخالل  و 
از  را  مشکالت  مردم  اين  از  پيش  گفت:  است، 
سوی شهرداری می دانستند اما به اين نکته آگاهی 
يافتند كه مهم ترين موضوع كه موجب تأخير در 
بهره برداری مترو شده عدم اختصاص اعتبار كافی 

از سوی دولت است. 

سراسری

خبر

نصف النهار

اسرائیل حق محكوم کردن ایران را ندارد
يك كارشناس سوئيسی با تأكيد بر اين كه آژانس موظف 
به رعايت بی طرفی در ارائه گزارشات خود است گفت 
كه از آنجا كه اسرائيل خود تعداد زيادی سالح اتمی در 

اختيار دارد حق محکوم كردن ايران را ندارد.
در  خاورميانه  مسائل  و  امنيتی  كارشناس  پاپ  رونالد 
سوئيسی  روزنامه  با  گفتگو  در  زوريخ   ETH مؤسسه 
تاگس انسايگر در پاسخ به اين پرسش كه آيا شايعاتی 

مبنی بر اين كه ايران در آستانه ساختن بمب اتم قرار دارد صحت دارد اظهار داشت: 
ايران در آستانه توليد بمب اتمی قرار ندارد. در ده سال گذشته اين كشور توانسته 
است مقدار محدودی اورانيوم غنی شده ضعيف توليد كند. اين كشور می توانست 

با اين اورانيوم يك يا دو بمب اتمی بسازد.
اين كارشناس سوئيسی در بخش ديگری از اين گفتگو تاكيد كرد كه كارشناسان 
آژانس بين المللی انرژی هسته ای همواره بازرسی هايی را از تأسيسات اتمی ايران 
به عمل آورده و برنامه اتمی اين كشور هميشه كنترل می شود. در اين تأسيسات 
دوربين هايی وجود دارد كه از طريق آنها فعاليت های هسته ای تهران به دقت كنترل 

می شود.

حمله به ایران پیامدهای خطرناکی خواهد داشت
هرگونه  كردن  توصيف  خطرناک  با  آلمان  خارجه  وزير 
به  نسبت  ايران،  ای  هسته  تأسيسات  عليه  ماجراجويی 

هرگونه اقدام اشتباه در اين ارتباط هشدار داد.
 گيدو وستروله در گفتگو با روزنامه هامبورگر آبندبالت 
عليه  نظامی  اقدام  احتمال  به  مربوط  اخبار  به  اشاره  با 
آمريکا  و  اسرائيل  رژيم  سوی  از  ايران  اتمی  تأسيسات 
گفت: اين بحث ها به جای اين كه ايران را تضعيف كند 

آن را تقويت خواهد كرد و من نسبت به رواج و گسترش ايده گزينه نظامی هشدار 
می دهم.

وستروله افزود: ايران از حق استفاده از انرژی هسته  ای با اهداف غيرنظامی برخوردار 
است. وزير خارجه آلمان اين اظهارات را در پی اظهارات مقامات رژيم اسرائيل 
با استناد به گزارش اخير  بيان كرد. آمريکا و رژيم اسرائيل  ايران  درباره حمله به 
آژانس بين المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ای ايران سعی دارند تا اجماعی 

را برای فشار بر ايران در بين كشورها ايجاد كنند.
هشدار  ايران  عليه  ماجراجويی  هرگونه  به  نسبت  فرانسه  و  چين  روسيه،   پيشتر 

داده اند. 

اعتراف رژیم صهیونیستی به ترور 290 فلسطینی
رئيس سابق موساد )سرويس جاسوسی رژيم صهيونيستی( 
اعتراف كرد زمانی كه يگان ترور در اين رژيم موسوم به 
ريمون را رهبری می كرده 290 فلسطينی را ترور كرده است.

دادگاه رژيم صهيونيستی به تازگی اجازه داده است بخش هايی 
از اعترافات مئير داگان در قضيه ترور يك گردشگر انگليسی 

توسط يك افسر صهيونيست منتشر شود.
 يگان ريمون 40 سال قبل در دهه 70 توسط آريل شارون 

نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستی تشکيل شد. اين يگان كه توسط مئير داگان هدايت 
می شد به يگان ترور معروف است كه تا مدت ها فعاليت های آن محرمانه بود.

به موجب اين اعترافات، مئير داگان زمانی كه وارد نوار غزه شده و يگان ريمون را 
رهبری می كرده300 فلسطينی تحت پيگرد ارتش رژيم صهيونيستی قرار داشتند كه 
وی موفق شده از اين تعداد 290 نفر را ترور كند و تنها 10 نفر تحت تعقيب باقی 

بمانند.
داگان در بخش های ديگر اعترافات خود اعالم كرد كه آمار فلسطينی هايی كه به شهادت 
رسانده را ندارد و هر فلسطينی كه ترور می شد يگان ريمون صدها فلسطينی ديگر را 

بازداشت می كرد. 

جهان نما 

منابع  عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزی و 
طبيعی مجلس، با اعالم اين كه بودجه سال 90 به 
طور كامل محقق نشد، گفت: اليحه بودجه سال 
91 اگر مانند سال گذشته با تأخير به مجلس ارائه 
شود به طور قطع تا پيش از عيد تصويب و بررسی 
نخواهد شد؛ زيرا فرصت رسيدگی اليحه بودجه 

امسال، بسيار محدود است.
بيان  با  ملت،  خانه  با  گفتگو  در  فرهمند  كاظم 
اليحه  آينده  ماه  يك  در  بايد  دولت  كه  اين 

بودجه سال 91 را به مجلس تقديم كند، افزود: 
امسال سال پايانی مجلس هشتم است و فرصت 
محدود  بسيار   91 بودجه  اليحه  به   رسيدگی 

خواهد بود.
نماينده مردم مهريز، بافق، ابركوه و خاتم در مجلس 
شورای اسالمی، افزود: بسياری از انتظارات ما در 
حوزه های مختلف در بودجه سال 90 محقق نشد 

و مطابق برنامه پنجم توسعه حركت نکرد.
وی با تأكيد بر اين كه دولت راحت تر می تواند 

به   90 سال  به  نسبت  را  سال 91  بودجه  اليحه 
مجلس ارائه كند، تصريح كرد: بودجه سال 90 از 
سادگی برخوردار بود و جای كار زيادی نداشت، 
به  برنامه ريزی پيش رود  با  اگر دولت  نتيجه  در 
طور حتم اليحه بودجه 91 به موقع ارائه می شود.

اين نماينده اصولگرای مجلس هشتم، با اعالم اين 
را در  بودجه  قانون اليحه  بايد مطابق  كه دولت 
زمان مقرر ارائه كند، ادامه داد: در غير اين صورت 
و بدون برنامه ريزی ممکن است مانند سال گذشته 

با تأخير ارائه  شود، از سوی ديگر نمايندگان بايد 
پيش از درگيری در مسائل انتخابات بتوانند بودجه 

را بررسی كنند.
به گفته نايب رئيس كميسيون كشاورزی و منابع 
با  بودجه  اليحه  اگر  امسال  مجلس،  در  طبيعی 
از  پيش  در  بررسی  قابل  بيايد  قبل  سال  تأخير 
عيد نيست؛ زيرا سال پايانی دوره هشتم مجلس 
است و نمايندگان هم ممکن است درگير مسائل 

انتخاباتی باشند.

فرهمند همچنين گفت: ضرورت دارد كه امسال، 
دولت مطابق قانون اليحه بودجه 91 را به مجلس 
ارائه كند تا در فرصت مناسب بررسی و تصويب 
شود؛ اما اگر با تأخير ارائه شود مجلس نمی تواند 

دقت الزم را در تصويب بودجه داشته باشد.
بر اساس ماده 216 آيين نامه داخلی مجلس، دولت 
را  موظف است اليحه بودجه ساالنه كل كشور 
تسليم  به مجلس  آذرماه هر سال  تا 1۵  حداكثر 

كند.

فارس: تراز عملياتی بودجه سال 89 كل كشور در 
پايان بهمن ماه سال گذشته با بيش از 26 هزار و 

۵00 ميليارد تومان كسری مواجه شده است.
يازده ماهه 1389 مجموع درآمدهای عمومی  طی 
آن سهم  در  كه  بود  ريال  ميليارد  دولت 297۵11 
به  قبل  سال  در  درصد   67 از  مالياتی  درآمدهای 
از  نسبت  همين  به  و  يافت  افزايش  درصد   80/3

سهم ساير درآمدها كاسته شد.
های  دارايی  واگذاری  مجموع  از  دوره  اين  در 
سرمايه ای، 394179 ميليارد ريال ) 99/7 درصد( 
از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده های آن و 
11۵7 ميليارد ريال از محل فروش اموال منقول و 

غيرمنقول بود.
دوره  اين  در  مالی  های  دارايی  واگذاری 

رقم  با  مقايسه  در  كه  بود  ريال  ميليارد   41168
محقق  دليل  به  تحقق  عدم  درصد   79/۵ مصوب، 
واگذاری  محل  از  وصولی  درصد   74/6  نشدن 
درصدی   100 تحقق  عدم  و  دولتی  های  شركت 

استفاده از موجودی حساب ذخيره ارزی بود.
طی يازده ماهه 1389، پرداخت هزينه ای )جاری( 
دولت به ۵4730۵ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 16/3 درصد رشد و نسبت به 

رقم مصوب 81/1 درصد تحقق داشت.
به دوره مشابه سال  پرداخت های عمرانی نسبت 
قبل با 4/6 درصد رشد 1۵6129 ميليارد ريال رسيد 
كه 46/۵ درصد نسبت به رقم مصوب عدم تحقق 

داشت.
ای  سرمايه  دارايی های  تملك  مجموع  از 

صورت  به  درصد   78/7 عمرانی(  )پرداخت های 
در  است.  شده  پرداخت  استانی  مابقی  و  ملی 
براساس  مالی  های  دارايی  تملك  رقم  دوره  اين 
و  اقتصاد  امور  وزارت  كل  داری  خزانه  ارقام 
نسبت  كه  بود  ريال  1۵083ميليارد  معادل  دارايی 
كاهش درصد   7۵/6 قبل  سال  مشابه  دوره   به 

 يافت.
پايان  در  بودجه عمومی دولت  نتيجه عملکرد  در 
بهمن 1389، تراز عملياتی دولت 26۵291 ميليارد 
واگذاری  به خالص  توجه  با  داشت.  ريال كسری 
و  عملياتی  تراز  مجموع  سرمايه ای،  دارايی های 
مواجه  ريال كسری  ميليارد  با 2608۵  ای  سرمايه 
 76 قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقايسه  در  كه  شد 

درصد كاهش نشان می دهد.  

 فرهمند با تأکيد بر لزوم ارائه به موقع بودجه 91 :
بودجه 9۱ با تأخیر ارائه شود، تا پیش از عید قابل بررسی نیست

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان:

ساخت مترو حاصلي جز مزاحمت ندارد

ايسنا: رئيس ستاد تبليغات دفاعي كشور گفت: عکس العمل سپاه به اقدامات 
تروريستي آمريکايي ها پشيمان كننده خواهد بود.

مقامات  وقيحانه  اظهارات  پي  در  جزايري  سيدمسعود  سرتيپ  سردار 
آمريکايي مبني بر ترور فرماندهان سپاه، در گفتگو با سايت انگليسي زبان 
يو اس كلوز آپ با بيان اين كه اگر آمريکا عذرخواهي نکند، صدمه خواهد 
ديد اظهار كرد: جاي تعجب است كه بعضي مقامات آمريکايي تا اين 
حد داراي ضعف اطالعاتي هستند كه نمي دانند هموطنانشان داراي چه 

موقعيت متزلزلي در منطقه پيراموني جمهوري اسالمي ايران هستند.
وي در عين حال افزود: افکار عمومي جهانيان با اين منش تروريستي 
هيأت حاكمه آمريکا بايد بيشتر آشنا شود و رسانه ها اعم از جمعي و 
شخصي و به خصوص شبکه  گسترده اينترنتي بايد به طور كامل فعال و 

نوآورانه در اين زمينه به رسالت خود عمل كنند.
جزايري خطاب به همه  كساني كه مي توانند پيام رسان اين خوي تروريستي 
آمريکا باشند، اعالم كرد:  چنانچه صاحبان رسانه ها و به خصوص وبالگ ها 

مردمي ضد  خيزش  شاهد  جهان  كنند  عمل  خوبي  به  خود  وظيفه  به 
تروريستي عليه كاخ سفيد مشابه نهضت وال استريت و ناآرامي هاي اروپا 

خواهد بود.
رئيس ستاد تبليغات دفاعي كشور در پايان تأكيد كرد: پيام ما به نهضت و 
جنبش وال استريت اين است كه عليه تروريسم دولتي حاكم بر كشورشان 
يعني اياالت متحده آمريکا، اعتراض كنند و اجازه ندهند حاكمان شرور 

آن ها بيش از اين با آبروي اين كشور بازي كنند. 

سردار جزایري:

اگر آمریكا عذرخواهي نكند، صدمه خواهد دید 

در سال 89؛

بودجه دولت 26هزار میلیارد تومان کسری آورد
حسن پور بيگلری تأکيد کرد:

دولت ارز مورد نیاز را هر چه زودتر به بازار تزریق کند
عضو كميسيون اقتصادی مجلس، مديريت بازار ارز از سوی دولت را خواستار شد و گفت: دولت با 

تزريق هر چه سريعتر ارز مورد نياز به بازار، به وضعيت نابسامان بازار ارز خاتمه دهد.
شهبازحسن پوربيگلری گفت: چند نرخی شدن ارز در روزهای گذشته در بازار بيش از هر عاملی موجب 

رانت خواری گسترده در كشور خواهد شد.
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شورای اسالمی افزود: دولت و بانك مركزی بايد هر چه زودتر 

وضعيت نابسامان بازار ارز كشور را سامان دهی كنند و ثبات و آرامش را به اين بازار بازگردانند.
وی با بيان اين كه وضعيت موجود و بی ثباتی در بازار ارز بخش توليد و تجارت را در تنگنای شديد قرار 
داده است، گفت: سه و يا چهار نرخی شدن ارز در بازار كشور تنها به سود دالالن در بازار است و بخش 

توليد و تجارت كشور از اين موضوع آسيب فراوانی می بيند.
حسن پور بيگلری تصريح كرد: متوليان و مجريان بانکی مسبب وضعيت نابسامان كنونی در بازار ارز 
كشور هستند و دولت و بانك مركزی هر چه زودتر و با ابالغ سياست های صحيح و سنجيده بايد آرامش 
را به بازار ارز بازگردانند. عضو كميسيون اقتصادی مجلس با رد هرگونه شائبه در زمينه نقش دولت در 
بی ثباتی بازار ارز و جبران كسری بودجه از چند نرخی كردن نرخ ارز در كشور گفت: هدف دولت تنها 
خدمت صادقانه به مردم است و اين موضوع كه دولت به دنبال جبران كسری بودجه خود از چند نرخی 

كردن ارز در بازار كشور است موضوع نادرستی است.
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ویژه سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری

خشت خشت بيمارستان كاشانی يعنی سالمتی در همين حوالی در 
خيابان بهشتی يا ورزش سابق، يعنی اميد به آينده.

بيمارستان آيت ا... كاشانی به عنوان يکی از آرزوهای ديرينه مردم 
 چهارمحال و بختياری با تاكيد رئيس جمهوری پس از 9 سال به 
بهره برداری رسيد تا صدای تيپدن قلب درمان استان طنين انداز 

شود.
پيشتر خدمات درمانی در يك فضای قديمی، بسيار محدود و نازيبا 
انجام مي گرفت كه مشکالت روحی و روانی زيادی را برای بيماران 
ايجاد مي كرد. در آن زمان بسياری از بيماران از جمله سوختگی و 
قلب به ديگر استان های ديگر از جمله مراجعه مي كردند اما با بهره 
 برداری از بيمارستان كاشانی مردم از خدمات درمانی در همه بخش ها 

بهره مند شده اند.
پيش از راه اندازی بخش قلب در اين بيمارستان نوپا، برخی از مردم 
برای درمان بيماری قلبی خود به اصفهان مراجعه مي كردند اما اينك 
بيماران قلبی و ديگر بخش ها با هزينه های كمتر، از خدمات درمانی 

بهتری در مركز استان برخوردار شده اند.
اين پروژه تا پيش از دولت نهم تنها 9درصد پيشرفت داشت و در 
دولت نهم عمليات ساخت اين بيمارستان پايان يافت و اين يك امر 

بي سابقه مي باشد.
مدت بهره برداری از بيمارستان های كشور تا پيش از دولت نهم 
حدود هفت سال بود كه در دولت دهم با بهره برداری از بيمارستان 
كاشانی اين امر كاهش چشمگيری داشته و به پنج سال كاهش 

يافت.
و  چهارمحال  مردم  برحق  مطالبات  از  يکی  پروژه  اين  احداث 
بختياری بود كه استان به شدت در اين زمينه با كمبود مواجه بود 
و با بهره برداری از آن بخش سالمت نفس راحتی در خصوص 

زيرساخت ها كشيد.
پروژه بيمارستان آيت ا... كاشانی شهركرد به بركت اجرای مصوبات 
سفر استانی هيات دولت در چهارمحال وبختياری، تحولی بزرگ در 

ارائه خدمات در بخش سالمت اين منطقه ايجاد كرد.
ساخت اين پروژه عظيم از سال   79آغاز شد اما روند ساخت 
آن به كندی پيش رفت تا اين كه در ارديبهشت   8۵قرارداد اين 
پروژه درحالی كه پيشرفت فيزيکی محدودی داشت، با پيمانکار 

آن منعقد شد.
تصويب تکميل عمليات ساخت اين پروژه بزرگ در منطقه كم 
برخوردار چهارمحال وبختياری در سفر اول هيات دولت به اين 

استان و اختصاص اعتبار به آن درحالی كه با نظارت مستمر مديريت 
اجرايی همراه بود، به تسريع در روند ساخت اين طرح منجر شد و 

اين بيمارستان در اواخر خرداد   1388به بهره برداری رسيد.
استاندار چهارمحال وبختياری مي گويد: پروژه بيمارستان كاشانی 
شهركرد يکی از خدمات ارزنده دولت نهم و دهم به مردم اين 

استان بوده است.
علی اصغر عنابستانی در آستانه سفر رئيس جمهوری و هيات به 
چهارمحال وبختياری به ايرنا افزود: اجرای اين طرح به توسعه كمی 
و كيفی ارائه خدمات درمانی به ويژه درحوزه درمان تخصصی در 

اين منطقه منجر شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری نيز گفت: 
بيمارستان آيت ا... كاشانی شهركرد در سه فاز تحويل ساختمان 
و ابينه، تجهيز بيمارستانی و انتقال بيماران مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
رضا ايمانی يادآور شد: با بهره برداری از بيمارستان آيت ا... كاشانی 
شهركرد تعداد  360تخت های بيمارستانی به تخت های بيمارستانی 

استان افزوده شد.
گفت:  بختياری  و  چهارمحال  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئيس 

در دوره اول سفر هيات دولت   40ميليارد ريال و در دور دوم 
سفر رئيس جمهور و هيأت دولت ۵0  ميليارد ريال به اين طرح 
تامين  و  احداث  اعتبارات  افزود: كل  ايمانی   . يافت  اختصاص 

تجهيزات بيمارستان 240  ميليارد ريال بوده است.
وی گفت: با بهره برداری از اين بيمارستان بخش های تخصصی 

قلب باز و سوختگی به خدمات درمانی اين استان افزوده شد.
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و  توسعه  پشتيبانی و  معاون 
بختياری نيز زيربنای اين بيمارستان را 21  هزار و 700  مترمربع ذكر 
كرد و گفت: اين بيمارستان در   9طبقه كه يك طبقه زيرزمين، يك 
طبقه پايون، بخش اورژانس، دو بخش بستری، دو بخش جراحی 
و اتاق عمل با   9اتاق برای چند گروه جراحی، ارتوپدی، ارولوژی، 
سوختگی، داخلی عمومی، داخلی اعصاب و بخش سنگ شکن 

مي باشد.
حميد رئيسی با اشاره به افزايش خدمات درمانی به مردم منطقه در 
اين بيمارستان بزرگ گفت: ماهانه دو هزار بيمار به اين بيمارستان 

مراجعه می كنند.
وی افزايش بخش های خدمات درمانی از جمله چشم، قلب فوق 
تخصصی داخلی، سوختگی و استفاده از تجهيزات پيشرفته از جمله 

سن شکن، تخت های تاشو، پرپومتری، ساكشن مركزی، اكسيژن 
مركزی را از دستاوردهای ساخت اين بيمارستان برشمرد.

وی گفت: در حال حاضر با احتساب دو بخش غير فعال ارتوپدی 
زنان و WIP  در مجموع   14بخش در اين بيمارستان در حال ارائه 

خدمات پزشکی به بيماران هستند.
رئيسی تصريح كرد: استفاده از تجهيزات پزشکی نو و پيشرفته در 
بيشتر بخش ها به خصوص اتاق عمل، آزمايشگاه و راديولوژی 
شامل اكسيژن و ساكشن و تهويه مركزی، تختهای تاشو مخصوص 
همراه بيمار و سنگ شکن و در بخش چشم انجام بيومتری، توپو 
گرافی، بی اسکن و پريومتری از ديگر خدمات جديد ارائه شده 
پس از افتتاح اين بيمارستان است. وی افزايش تعداد پرستار، كادر 
پزشکی مجرب شامل فوق تخصص های داخلی و جراح قلب را از 

ديگر خدمات اين بيمارستان عنوان كرد.
رئيسی افزود: هم اكنون تعداد   312تخت در اين بيمارستان در 
حال استفاده است. ماهانه به طور متوسط حدود دو هزار بيمار 
مراجعه مي كنند. رئيس جمهوری و هيأت  اين مركز درمانی  به 
 دولت در دور چهارم سفرهای استانی ديروز و امروز ميهمان مردم 

چهارمحال و بختياري مي باشند.

گرمای حضور هيات دولت  غبار سرمای 
استخوان سوز  چهارمحال و بختياری را زدود

بیمارستان كاشانی شهركرد؛ قلب تپنده سفرهای استانی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی ویژه سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری
خبر

رئيس جمهور در واكنش به گزارش منتشر شده از فعاليت هاي 
ايران  دشمنان  كه  كرد  تصريح  كشورمان  هسته اي  صلح آميز 

بدانند طعم پيروزي را نخواهند چشيد.
محمود احمدي نژاد كه در جريان دور چهارم سفرهاي استاني 
در جمع مردم شهركرد سخن مي گفت، در ابتداي سخنان خود 
با اشاره به ويژگي ها و خصوصيات مردم اين منطقه و تجليل 
از آن ها به فرا رسيدن عيد غدير اشاره كرد و گفت: اگر غدير 
نبود اثري از قربان، فطر، رمضان، توحيد و خداپرستي در عالم 
باقي نمي ماند و در حقيقت بزرگ ترين عيد بشريت عيد غدير 

است. 
رئيس جمهور با تبريك عيد پيش رو افزود: بزرگ ترين امتياز و 

عبادت براي هر انسان خدمت به بندگان خداست.
احمدي نژاد با اشاره به ويژگي هاي پيامبرعظيم الشان اسالم اظهار 
كرد: پيامبر)ص( رحمت براي بشريت است و تمام مخلوقات 

از رحمت پيامبر برخوردار هستند.
و  انسان ها  به  خدمت  پيامبر  وجود  »تمام  اين كه  بيان  با  وي 
انسان هاست«  راه  در  فداكاري  و  آن ها  به  نسبت  دلسوزي 
پيامبر)ص( به ايشان تهمت ها، توهين ها و  ادامه داد: در زمان 
فشارها  همه  اين  وجود  با  ايشان  و  مي زدند  زيادي  افتراهاي 

دست از خدمت برنداشتند.
در  را  يارانشان  و  پيامبر)ص(  اسالم،  دشمنان  داد:  ادامه  وي 
او تحميل  به  فراوان  دادند، جنگ هاي  قرار  اقتصادي  محاصره 
كردند، ولي پيامبر اسالم دست از خدمت برنداشت و همه اين 
سختي ها را براي اصالح مردم و اصالح اخالق مردم و حاكم 
اين كه  تا  كرد،  تحمل  جامعه  در  الهي  و  انساني  اخالق  شدن 
انديشه هاي ضد انساني از بين برود،  ظلم و بي عدالتي ريشه كن 
آرامش  در  مردم  و  ايجاد شود  در جامعه  و محبت  و دوستي 

زندگي كنند.
پيامبر)ص(  حاكميت  كوتاه  دوران  در  داد:  ادامه  احمدي نژاد 
و  كردند  وارد  ايشان  به  زيادي  فشارهاي  اين كه  وجود  با 
ولي  گرفت،  صورت  ايشان  عليه  گسترد ه اي  جوسازي هاي 
پيامبر اسالم دست از خدمت برنداشتند و ما شاهد آباداني و 
عمران گسترده در آن منطقه بوديم. پيامبر)ص( زحمت كشيد 
تا پاكي، ايمان و صداقت كه مايه سعادت جامعه انساني است 

حاكم شود.
حضرت  و  اسالم  پيامبر  زندگي  داد:  ادامه   رئيس جمهور 
علي )ع( به ما آموخت كه راه سعادت، كمال و آرامش تالش 
به  راستاي خدمت  در  كردن  و حركت  ديگران  براي سعادت 

بندگان خداست.
وي با اشاره به زحمات و تالش هاي پيامبر)ص( گفت: اگر اين 
درس از پيامبر اسالم در جامعه حاكم شود و بين مردم مسابقه 
خدمت رساني و خدمت برقرار شود و هر كس در هر كجا كه 
هست تالش خود را در راستاي خدمت به جامعه به كار بگيرد، 
در  زندگي  و  مي شود  درست  زيبايي  جامعه  چه  كه  مي بينيم 

چنين جامعه اي چقدر دلنشين است.
اگر همه در هر مسئوليت و شغلي كه هستند، در  افزود:  وي 
مطلوبي  جامعه  چه  كه  مي بينيم  كنند  تالش  خدمت  راستاي 
ايجاد مي شود و چقدر از مشکالت برطرف مي شود و بازدهي 

كارها باال مي رود.
احمدي نژاد افزود: رمز سعادت فردي و اجتماعي اين است كه 
همه براي سعادت و خدمت به ديگران تالش كنند و در واقع 
توان  و  زندگي  كه  هستند  كساني  سعادتمندان  سعادتمندترين 

خود را وقف خدمت به جامعه كرده اند.
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود ادامه داد: عزيزان من ببينيد 
آن قدر خدمت به ديگران مهم است كه امام عزيز فرمودند اگر 
به من خدمتگزار بگوييد بهتر از اين است كه بگوييد رهبر و 
در واقع افتخارشان اين بود كه به او خدمتگزار مردم بگويند و 
رهبر انقالب نيز فرمودند كه شأن ما خدمتگزاري به ملت است. 

اصال ما همه نوكر مردميم.
از  انتقاد  با  خود  سخنان  از  ديگري  بخش  در  رئيس جمهور 
امروز  گفت:  ايران  قبال  در  قدرتمند  كشورهاي  برخي  رفتار 
و  خود  جيب  كردن  پر  كه  شده اند  حاكم  دنيا  در  عده  يك 
مردم  به  بر خدمت  را  آدم كش  بي فرهنگ  عده اي صهيونيست 
ترجيح مي دهند و هر كاري مي كنند تا جيب چند دولت فاسد 

خودخواه پر باشد.
وي ادامه داد: اين حاكمان براي تامين منافع خود آدم مي كشند، 
صهيونيست ها،  منافع  خاطر  به  و  مي كنند  اشغال  را  كشورها 
گوناگون جلوي  بهانه هاي  به  آن ها  مي كنند.  غارت  را  ملت ها 

پيشرفت ملت ها را مي گيرند و براي چند صهيونيست نام خود 
را به ننگ در تاريخ ثبت مي كنند.

پس  سال هاي  در  ايران  پيشرفت هاي  به  اشاره  با  احمدي نژاد 
از انقالب اظهار كرد: وقتي دشمنان ديدند كه با بداخالقي ها، 
را  ايران  ملت  جلوي  نتوانستند،  خود  توطئه هاي  و  تهديدها 
كمال  با  و  هستند  ديگري  بهانه هاي  دنبال  به  امروز  بگيرند، 
را  ايران  بزرگ  ملت  مي خواهند  بي شرمي  نهايت  و  پررويي 
متهم به تروريسم بکنند؛ ملتي كه خود قرباني بزرگ تروريسم 

است.
پرچمدار  ايران  ملت  كرد:  تصريح  ادامه  در  رئيس جمهور 
ترور  به  نيازي  و چه  است  عدالت  و  اخالق، صلح  انسانيت، 
دارد؟ مگر ملت ايران مي خواهد سرزمين هاي ديگران را تسخير 
كارها  اين  به  نيازي  كه  بکشد  باال  را  آن ها  ثروت هاي  يا  كند 

داشته باشد؟
به  ادامه سخنان خود گفت: خودشان مسلح  در  رئيس جمهور 
بمب هاي اتمي هستند و با پررويي مي گويند ايران مي خواهد 
بمب اتم بسازد، اين مردم اگر بخواهند بمب بسازند، از شما 
به  نياز  مردم  اين  نمي كنند،  آدم حساب  را  شما  و  نمي ترسند 
بمب ندارند و راه زدن شما را خوب بلدند و طوري شما را 
با فرهنگ و منطق و  ايران  مي زنند كه صدايش درنيايد. ملت 

اخالق و عدالتخواهي دمار از روزگار شما درمي آورد.
به جهان عرضه مي كند كه  را  ما يك منطقي  وي گفت: ملت 
اگر رئيس جمهور آمريکا بخواهد در راهروهاي كاخ سفيد قدم 
بزند، خواهد ديد كه كارمندان آنجا هم طرفدار منطق ملت ايران 
هستند، ملتي كه اخالق و فرهنگ دارد، نياز به بمب اتم ندارد.

بياييد  و  بياييد  بيرون  از كاخ خود  وي همچنين تصريح كرد: 
برخي  در  كه  مي بينيد  بزنيد،  سر  مردم  به  ايران  شهرهاي  در 
برابر عمر  دارد كه قدمتش چند  اماكني وجود  ايران  شهرهاي 

كشور شماست.
احمدي نژاد گفت: كساني كه با ظلم و ستم و كشتار بومي هاي 

يك منطقه، آن را تصرف كردند و ظلم و جنايت مي كنند، ملت 
ما كه چند هزار سال سابقه فرهنگ و تمدن دارد و پاي پرچم 
عدالت و توحيد ايستاده است، را به ترور و ساخت بمب  متهم 
مي كنند، ملت ما عاقل است و يك بمب در برابر هزاران بمب 

شما نمي سازد، ملت ما توحيد، عدالت و فرهنگ دارد.
رئيس جمهور افزود: لذت حقيقي زندگي در خدمت به ديگران 
است و اين ها از اين لذت هاي حقيقي محرومند و تنها لذت هاي 
حيواني و پست تر از آن را مي برند. از لذت انسانيت و انسان 

بودن و عشق و محبت محرومند.
وي تصريح كرد: من به اين ها نصيحت مي كنم كه اين همه عليه 
ملت ما اقدام كرديد و جز بدبختي و رسوايي چيزي به دست 
نياورديد. من به شما نصيحت مي كنم كه از اين راه برگرديد، 
چرا حيثيت آژانس انرژي اتمي را خرج دولت آمريکا مي كنيد؟ 
دوست ملت ما باشيد و بدانيد كه تاريخ نشان داده است كه هيچ 
افتخار و پيروزي را نچشيده  ايران طعم  يك از دشمنان ملت 

است.
وي تصريح كرد: بدانيد اين ملت از راهي كه در پيش گرفته 

است، سر سوزني عقب نمي نشيند.
شهركرد  مردم  جمع  در  خود  سخنان  ادامه  در  رئيس جمهور 
تاكيد كرد: امروز ماموريت ما ساختن ايران است و همه ايران 

بايد ساخته شود چراكه تمام ايران عزيز است.
و  اصلي  پايه اي  و  محور  »عدالت،  اين كه  بيان  با  احمدي نژاد 
خدشه ناپذير است« خاطرنشان كرد: عدالت دشمن  فراوان دارد 
و اين فراواني به خاطر زياد بودن تعداد دشمنان آن نيست بلکه 
به خاطر شيطنت ها و ناجوانمردي هاي آن هاست، از مستکبران 

عالم گرفته تا برخي ها كه زياده و بيش از حد مي برند.
وي اضافه كرد: برخي به ما مي گويند چرا به استان ها مي رويد، 
پروژه ها را پيگيري مي كنيد و ساعت ها با محرومان نشست و 
برخاست داريد؟ پاسخ ما اين است كه اين سيره پيامبر)ص( و 
باالترين عزت، زندگي با مردم، براي مردم و در خدمت مردم 

و  نرم  و  گرم  اتاق هاي  در  جلسات  به  مي گويند  آن ها  است. 
است.  روشن  دولت  پاسخ  ولي  بياييد  آن چناني  ساختمان هاي 
و  چهارمحال  و  شهركرد  مردم  به  خدمت  دقيقه  پنج  خدا  به 
با آدم هاي زياده خواه عوض  با هزار سال نشستن  بختياري را 

نمي كنيم.
در خدمت  وجود  همه  با  »دولت  اين كه  بيان  با  رئيس جمهور 
براي  برنامه ها  ترين  مهم  از  يکي  افزود:  ساختن كشور است« 
براي  نيازمنديم و  آن  به  ايران  ايران كه در همه جاي  ساختن 
تحقق آن بايد عزم عمومي داشته باشيم،  ايجاد اشتغال و رفع 
بيکاري جوانان ايران زمين است كه براي اين منظور همه بايد 
بسيج شويم. وجود تعداد زيادي از جوانان بزرگ ترين سرمايه 
براي كشور است و در عين حال اگر در بين اين جوانان عده اي 
است،  ننگ  لکه  و  كشور  مشکل  مهم ترين  اين  باشند،  بيکار 
بنابراين همه بايد دست به دست هم دهيم و بيکاري را از كل 

كشور ريشه كن كنيم.
استان  در  اشتغال  عالي  شوراي  كرد:  اضافه  احمدي نژاد 
چهارمحال و بختياري تشکيل مي شود و خود من هم در آن 
شركت مي كنم و براي اين كار هرچه داريم به صحنه مي آوريم 
و مردم هم هرچه دارند به صحنه بياورند تا براي مردم شغل 

آبرومندانه ايجاد كنيم.
و  چهارمحال  استان  براي  دولت  مصوبات  به  اشاره  با  وي 
بختياري گفت: طي سه سفر دولت به اين استان ۵94 مصوبه 
براي كل استان داشتيم كه 2۵۵ مصوبه تاكنون اجرا شده، 193 
مصوبه در حال اجرا شدن است و 146 مصوبه نيز هنوز آغاز 
پروژه هايي  ابتدا  دولت  جلسه  در  اساس  اين  بر  است.  نشده 
كه تاكنون آغاز نشده است را بررسي مي كنيم تا ببينيم اشکال 
اين ۵94 مصوبه شامل هزار و 4۵9  البته  بوده است.  كار چه 
پروژه است و همت دولت بر اين است كه تمام مصوبات قبلي 
در دوره همين دولت اجرايي و عملياتي شود و هيچ كدام از 

قول هاي اين دولت روي زمين نخواهد ماند.
رئيس جمهور با بيان اين كه »پروژه هاي بزرگي براي اين استان 
افزود: چهار طرح بزرگ براي آبرساني  در دستور كار داريم« 
را  مردم  شرب  آب  و  كشاورزي  آب  تامين  و  استان  اين  به 
روزي  تا  و  است  عدالت  دولت  دولت،  اين  داريم.  دست  در 
به  را  طرح ها  بنابراين  ايستاده ام،  عدالت  روي  باشم  من  كه 
گونه اي اجرا مي كنيم كه اول نياز اين استان به آب تامين شود 
و بعد به استان هاي ديگر خواهيم رسيد. در راستاي برنامه هاي 
دولت براي آبرساني، دو طرح عظيم را امسال شروع مي كنيم 
تا از خليج فارس و درياي مازندران براي بخش مركزي ايران 

آبرساني انجام دهيم.
آزادراه  كه  است  مصوب  دولت  پروژه هاي  در  داد:  ادامه  وي 
به شهركرد برسد و براي اين منظور حدود 40 كيلومتر از اين 
آزادراه باقي مانده است كه خواهيم ساخت. قرار است راه آهن 
سراسري نيز از شهركرد عبور كند و سپس از اين شهرستان به 
سمت خوزستان برود. بن و سامان نيز در دستور كار دولت قرار 

دارند و ان شاءا... تبديل به شهرستان خواهند شد.
براي  تا  خواست  استان  كشاورزان  از  همچنين  احمدي نژاد 
شيوه هايي  به  كشاورزي  زمين هاي  آبياري  طرح هاي  اجراي 
همين  در  و  باشند  داشته  را  الزم  همکاري  پيشرفته  و  جديد 
آبياري هاي  طرح هاي  اجراي  براي  امسال  دولت  گفت:  رابطه 
به  دولت  ترتيب  بدين  و  است  داده  اختصاص  بودجه  مدرن 
براي  و  يارانه مي دهد  كار  اين  از هزينه هاي  ميزان 8۵ درصد 
براي  تا  مي كند  برخورد  گونه اي  به  نيز  باقي مانده  درصد   1۵
كشاورزان تقريبًا رايگان باشد و از كشاورزان مي خواهيم كه در 

اين زمينه كمك و همکاري كنند.
ملي  طرح  اجراي  به  خود  سخنان  ادامه  در  رئيس جمهور 
و  كرد  اشاره  كشور  سراسر  در  مسکن  و  نفوس  سرشماري 
افزود: با توسعه دولت الکترونيك، از پنج سال ديگر نيازي به 
سرشماري ميداني نخواهيم داشت و اين براي آخرين بار است 
كه ماموران سرشماري به منازل مراجعه مي كنند. مردم همکاري 
خوبي كرده اند و بايد تأكيد كنيم كه اين آمار پايه  برنامه ريزي و 

بودجه ريزي كشور است.
احمدي نژاد در پايان گفت: طبق برآوردها حدود 10 درصد از 
محل حضور  در  سرشماري  ماموران  مراجعه  هنگام  در  مردم 
نداشتند و قرار است يك بار ديگر مرور سريعي انجام شود و 
خواهشمنديم كساني كه اطالعات خود را نداده اند ظرف همين 
ماموران  به  را  به خانوار خود  يکي دو هفته اطالعات مربوط 

سرشماري اعالم كنند. 

استان  در  فقيه  ولی  نماينده 
چهارمحال و بختياری و امام جمعه 
گفت: مديريت طرح های انتفال آب 
از استان را بايد يك كميته بي طرف 

بر عهده بگيرد.
حجت االسالم والمسلمين محمدعلی  
مردم  ديدار  مراسم  در  نکونام 
شهركرد با رئيس جمهور در جريان 
چهارمين سفر هيات دولت به استان 
اظهار داشت: بهره مند شدن مردم 
چهارمحال و بختياری از منابع آب 
درخواست های  مهم ترين  از  استان 

مردم استان است.
10درصد  سهم  به  اشاره  با  وی، 
افزود:  كشور،  آب  منابع  از  استان 

نياز بخش های شرب،  مورد  اول آب  در وهله  است  الزم 
صنعت و كشاورزی استان تخصيص يابد و مابقی منابع به 

استان های ديگر اختصاص پيدا كند.
حجت االسالم نکونام، كمبود امکانات آموزشی و نبود مركز 
عالی حوزوی در استان را از ديگر مشکالت چهارمحال و 
بختياری عنوان كرد و افزود: الزم است با توجه به وجود 

۵0 هزار دانشجو در استان، امکانات 
رفاهی و خدماتی برای دانشجويان 

ارتقاء پيدا كند.
بزرگ  مجتمع  يك  احداث  وی، 
از طرح های  را  استان  در  حوزوی 
آن  ايجاد  كه  دانست  پيشنهادی 
مستلزم عنايت ويژه دولت در سفر 

چهارم است.
كاهش  شهركرد،  جمعه  امام 
و  محروميت  رفع  فقر،  و  بيکاری 
از بن بست را  خارج كردن استان 
دولت  از  استان  مردم  انتظارات  از 
با  افزود:  و  كرد  عنوان  خدمتگزار 
محورانه  عدالت  رويکرد  به  توجه 
اين  رفع  دهم،  و  نهم  دولت 

مشکالت از درخواست های مردم استان است.
شده  انجام  ارزشمند  خدمات  به  نکونام،  االسالم  حجت 
راه و  در بخش های صنعت،  استان  در  دهم  و  نهم  دولت 
مسکن و ديگر بخش ها اشاره كرد و افزود: حركت سفرهای 
استانی حركتی شايسته در راستای توزيع عادالنه امکانات و 

توسعه همه جانبه استان ها است.

همزمان با آغاز سفر چهارم استانی هيأت دولت 
ويژه  نمايندگان  بختياری،  و  چهارمحال  به 
اين  رئيس جمهور به شهرستان های هفت گانه 

استان سفر می كنند.
از  نمايندگی  به  امروز  كابينه  عضو  هفت 
رئيس جمهور با سفر به شهرهای مختلف استان 
روند  بررسی  ضمن  بختياری  و  چهارمحال 
پيشرفت مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم 
راه های  و  كمبودها  مشکالت،  دولت،  هيأت 
تسريع در روند اجرای مصوبات را در مناطق 

مختلف اين استان بررسی و پيگيری می كنند.
نمايندگان  عنوان  به  دهم  كابينه  اعضای  اين 
دور  چهارمين  در  رئيس جمهور،  االختيار  تام 
سفرهای استانی به شهرستان های چهارمحال و 

بختياری اعزام می شوند.
طرح های آماده بهره برداری در شهرستان لردگان كه در دورترين 
نقطه از شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياری واقع شده، 
امروز با حضور مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به بهره برداری خواهد رسيد و در شهرستان 
فارسان نيز تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان 
شهرستان  اين  اداری  شورای  جلسه  در  رئيس جمهور  نماينده 

شركت خواهد كرد.
از  امروز  نيز  اردل  شهرستان  مردم 
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزی 
پذيرايی خواهند كرد و علی نيکزاد 
وزير راه و شهرسازی ميهمان مردم 

شهرستان كوهرنگ خواهد بود.
و  معدن  صنعت،  وزير  غضنفری 
استان  مركز  شهركرد  در  تجارت 
چهارمحال و بختياری خواهد ماند 
تا ضمن شركت در جلسه شورای 
شنيدن  و  شهرستان  اين  اداری 
گزارش مسئوالن ادارات، با تعدادی 
از مردم ديدار چهره به چهره داشته 

باشد.
استان  به  دولت  چهارم  سفر  در   
كشاورزی،  عمرانی،  است 42 طرح  قرار  بختياری  و  چهارمحال 
خدماتی و آموزشی با حضور رئيس جمهور و اعضای كابينه در نقاط 

مختلف اين استان به بهره برداری برسد.
برای اجرای اين طرح ها كه از جمله مصوبات سفرهای قبل دولت 
به استان است، افزون بر 8۵0 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات 

ملی و استانی هزينه شده است. 

شهردار شهرکرد:
هیچكدام از مصوبات دور  سوم 

سفر رئیس جمهور به استان 
اجرایی نشده است

شهردار شهركرد گفت: هيچکدام از مصوبات شهرداری 
استان  به  جمهور  رئيس  سفر  سوم  دور  در  شهركرد 

اجرايی نشده است.
استان،  به  اول رئيس جمهور  افزود: در سفر  غالميان 
شهرداری شهركرد مصوبه ای برای اجرايی شدن نداشت 
اين در حالی است كه در سفر دوم شهرداری شهركرد 
14 مصوبه داشت كه تنها يکی از اين مصوبات اجرايی 

نشده است.
وی ادامه داد: مصوبه اجرا نشده با اعتبار 2۵ ميليارد ريال 

مربوط به آبرسانی و اصالح معابر چالشتر است.
شهردار شهركرد اظهارداشت: در دور سوم سفر رئيس 
جمهور به استان شش مصوبه برای شهرداری شهركرد 
به تصويب رسيد كه متاسفانه به دليل تامين نشدن اعتبار 
نشده  اجرايی  اين مصوبات  از  تاكنون هيچ يك   الزم 

است.
با  غالميان خاطر نشان كرد: تا كنون مکاتبات زيادی 
تهران برای تامين اعتبار اين مصوبات انجام گرفته اما 

متاسفانه اين پيگيری ها به نتيجه ای نرسيده است.
به گفته وی، اجرايی نشدن اين مصوبات تبعات نامطلوبی 
برای شهرداری دارد به طوری كه مردم اجرايی نشدن 
اين مصوبات را كم كاری شهرداری مي دانند و نارضايتی 
مردم را به دنبال داشته است. وی اظهار داشت: اميد است 
در اين دوره پيگيری های مسئوالن برای تامين اعتبار الزم 

مصوبات نتيجه بخش باشد. 

استقبال  مردم چهارمحال و 
بختیاری از رئیس جمهوری

مردم چهارمحال وبختياری با وجود هوای سرد پاييزی 
ديروز به گرمی از رئيس جمهوری اسالمی ايران استقبال 

كردند.
همچنين محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی 
ايران صبح روز چهارشنبه در قالب دور چهارم سفرهای 
استقبال  مورد  و  شد  شهركرد  فرودگاه  وارد  استانی 
مسئوالن محلی قرار گرفت. محمود احمدی نژاد در 
چارچوب چهارمين دور سفرهای استانی پس از ورود 
به شهركرد، در مسير فرودگاه تا ورزشگاه اين شهر با 

استقبال گسترده مردم روبرو شد.
مردم با سردادن شعارهای صل علی محمد ياور رهبر 
آمد، رئيس جمهور ما خوش آمدی خوش آمدی، حضور 
رئيس جمهور و هيات دولت در استان را گرامی داشتند.

همچنين در مسير مردم با حمل تصاوير و پالكاردهايی به 
رئيس جمهور خوشامد گفتند و نامه ها و درخواست های 

خود را به رئيس جمهور و همراهانش ارائه كردند

استاندار چهارمحال و بختياری:
 احمدی نژاد احیاگر انقالب 

اسالمی ایران است
باشکوه  اجتماع  در  بختياری  و  چهارمحال  استاندار 
استقبال كنندگان از رئيس جمهوری در ورزشگاه انقالب 
اسالمی  انقالب  احياگر  نژاد  احمدی  شهركرد، گفت: 

ايران است.
علی اصغر عنابستانی افزود: رئيس جمهوری ايران مردی 
مردمی و مکتبی است و تمام ارزش های انقالب اسالمی 

را زنده نگه داشته است.
وی اظهار داشت: حضور رئيس جمهوری واليت مدار را 
در دهه امامت و واليت در اين استان گرامی مي داريم و 
در اين ايام يك بار ديگر با مقام عظمای واليت حضرت 

آيت ا... خامنه ای )مد ظله( تجديد بيعت مي كنيم.
عنابستانی تصريح كرد: حضور احمدی نژاد در استان 
شهيد پرور چهار محال و بختياری با دو هزار و 400 

شهيد تقديمی به انقالب، مايه خير و بركت است.
از  اعم  ايران  زيبايی های  پايتخت  مردم  گفت:  وی 
 ترک، لر و فارس، حضور مردی را كه مجاهدانه برای 
محروميت زدايی از اين استان تالش كرده است، سپاس 
 گزارند. استاندار چهارمحال و بختياری اضافه كرد: مردم 
مجدانه  پيگيری  هيچگاه  استان  اين  پرور  شهيد 
توانمندی های  سازی  شکوفا  در  را  رئيس جمهوری 

چهارمحال و بختياری فراموش نخواهند كرد.
وی افزود: چهارمحال و بختياری هرچه امروز دارد از 
بركت نگاه عدالت محورانه دولت نهم و دهم است و به 
اين خاطر در جای جای آن رشد و توسعه نمايان است.

دارند  يقين  استان  اين  مردم  داشت:  اظهار  عنابستانی 
در  رئيس جمهوری، همچنان  استقامت  و  ايمان  با  كه 
آبادانی قدم بر خواهند داشت. وی  مسير پيشرفت و 
پيشرفت  روی  پيش  مشکالت  و  موانع  كرد:  تاكيد 
دولت  هيات  چهارم  سفر  در  بختياری  و  چهارمحال 
 برداشته خواهد شد و اين استان آينده روشنی را مقابل 

خود مي بيند.

اجرای کامل48 مصوبه سفرهای 
هیات دولت در  لردگان 

فرماندار شهرستان لردگان گفت: 48 مصوبه سفرهای 
سه گانه هيات دولت برای اين شهرستان به طور كامل 

اجرا شد.
يداله خالدی افزود: ارمغان سه سفر قبلی هيات دولت 

برای شهرستان لردگان 71مصوبه بوده است.
وی اظهار داشت: 1۵ مصوبه از مصوبات مذكور در دست 
اجراست اما روند مطلوبی در پيشرفت فيزيکی آنها ديده 
نمی شود. خالدی، با بيان اين كه بيشترين مشکل پيش 
روی اجرای مصوبات، عدم تخصيص به موقع اعتبارات 
از سوی وزارتخانه هاست، اضافه كرد: در سفر چهارم 

هيات دولت اين مشکالت بررسی و رفع مي شود.
وی گفت:  هشت مصوبه از مصوبات سفرهای قبلی در 
اين شهرستان تاكنون اجرايی نشده كه عمدتاً مربوط به 

سفر سوم مي باشد.

رئيس جمهور:

دشمنان ايران بدانند
طعم پيروزي را نخواهند چشيد

امام جمعه شهرکرد:

مدیریت طرح های انتقال آب را کمیته ای بي طرف برعهده گیرد
فصل چهارم سفرنامه دولت به بام ایران؛

نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شهرستان ها می روند
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هدفمندی یارانه ها 
 و واقعی شدن

قيمت ها که قرار بود 
باعث افزایش رقابت 

بين توليدکنندگان 
و در نهایت کيفيت 
 کاالها شود تاکنون

نتيجه ای جز افزایش 
قيمت، کاهش وزن و 
گاهی هم حتی کاهش 

کيفيت کاالهای 
داخلی به همراه 

نداشته است

رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: با 
تومانی سختگيری  ميليارد  بروز اختالس سه هزار 
توليدكنندگان كشور  و  دامنگير صنعتگران  بانك ها 

شده است.
سيد عبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: قرار بود 
20 درصد از محل هدفمندسازی يارانه ها به بخش 
صنعت تعلق گيرد اما تنها بسته حمايتی كه به حوزه 

صنعت داده شد در بخش انرژی بود.
وی ادامه داد: در بسته حمايتی انرژی نيز فقط تفاوت 

كه  شد  اعطا  بهره  با  وام  به صورت  انرژی  قيمت 
روند اين وام گرفتن نيز در آخر سبب متضرر شدن 

صنعتگر است.
رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: در حال 
حاضر با توجه به اتمام كامل خط اعتباری انرژی تنها 

كمك هزينه خريد نفت كوره اعطا می شود.
با  شدن  مواجه  از  پس  بانك ها  كرد:  اضافه  وی 
حاضر  حال  در  تومانی  ميليارد  هزار  سه  اختالس 
سختگيری های خود را در قبال توليدكنندگان افزايش 

داده اند و عرصه را بر اين جهادگران تنگ كرده اند.
گلوگاه های  اين  ايجاد  كرد:  تصريح  آبادی  سهل 
بانکی برای صنعتگران سبب افزايش مشکالت آنها 

و گره های كور بيشتری شده است.
وی با بيان اين كه سودهای بانکی كمر صنعت را 
به  بانکی  سود  و  بهره  نرخ  افزود:  است،  شکسته 
صورتی افزايش يافته كه گاه جرايم و ديركردهايی كه 

به آن تعلق می گيرد تا 28 درصد هم می رسد.
نايب رئيس اتاق بازرگانی استان اصفهان اضافه كرد: 

اين نرخ سود و بهره برای صنعت، كمر شکن شده و 
حتی كار به جايی رسيده كه برخی از قرض الحسنه ها 
نيز سودهای كالنی از توليدكننده و صنعتگر دريافت 

می كنند.
وی همچنين به مطالبات توليدكنندگان و صنعتگران 
از شركت های برق اشاره كرد و گفت: در بخش نيرو 
ميزان مطالبات بخش خصوصی و توليدكنندگان از 
دولت بيش از شش هزار ميليارد تومان است كه به 

هيچوجه به آن رسيدگی نشده است.
سهل آبادی همچنين به فراوانی و تعدد شهرک های 
استان ها  با ساير  مقايسه  استان اصفهان در  صنعتی 
اشاره كرد و گفت: اين امر نشان از پويايی و فعاليت 

گسترده اصفهانی ها در عرصه توليد دارد.

رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان:

سختگیری بانک ها، دامن صنعتگران را گرفت

اقتصاد

خبر

مسیر کوتاه خانه دار شدن
مهر: مدير امور پذيرش ش��ركت فرابورس گفت: افراد 
می توانن��د با خريد اوراق حق تقدم تس��هيالت بانك 
مسکن در فرابورس ظرف 1۵ تا 20 روز وام 20 ميليون 

تومانی دريافت كنند.
س��يد مهدی علم الهدی به تشريح اين اوراق پرداخت 
و درباره دارندگان اين اوراق و نحوه انتشار آنها گفت: 
اگر هر ش��خصی يك سپرده 27 ميليون تومانی يا چند 
سپرده 27 ميليون تومانی در بانك مسکن داشته باشد، 
در پايان سه ماه پس از سپرده كردن پول خود، عالوه بر 
سود سپرده، به ازای هر سپرده 27 ميليون تومانی شش 

برگ تسهيالت مسکن دريافت می كند.
وی ادام��ه داد: از م��اه چهارم به بع��د، هر ماه دو برگ 
درياف��ت می كند كه ب��ه ازای هر ب��رگ از اين اوراق 
می تواند ۵00 هزار تومان از بانك مسکن وام دريافت 
كند. اما اين در شرايطی است كه سپرده گذار حداقل تا 

سه ماه پول خود را سپرده كند.
علم اله��دی درباره نحوه ورود اين اوراق به فرابورس 
افزود: دارن��دگان اوراق پس از دريافت آنها می توانند 
وام درياف��ت كنند، در غير اي��ن صورت می توانند اين 
اوراق را در فرابورس به فروش برسانند. وی وام بانك 
مسکن برای خريد مسکن را حداكثر 20 ميليون تومان 
دانس��ت و گفت: اين مبلغ ش��امل 40 عدد اوراق حق 

تقدم تسهيالت بانك مسکن است.

برنج های آلوده تمام شدند
س��ال گذشته بود كه بحث برنج های آلوده آنچنان باال 
گرفت كه مؤسسه استاندارد تهران، وزارت بهداشت و 
درمان را مسئول ورود اين برنج ها به كشور دانست و 
مسئوالن وزارت بهداشت نيز با تکذيب تمام اتهامات 
سعی داشتند ورود برنج های آلوده را به نحوی منتفی 
جل��وه دهند. اما باألخره با ك��ش و قوس های فراوان 
و بركناری رئيس س��ازمان استاندارد استان تهران، اين 

مسأله به فراموشی سپرده شد.
در عين حال مشخص نشد باألخره برنج های وارداتی 
ك��ه آن زمان از آنها ب��ه عنوان برنج های آلوده نام برده 
می شد در نهايت توسط مردم مصرف شد يا همه آنها 
كه البته رقم كمی هم نبود به كشورهای مبدأ برگشت 
 خورد؟ به هرحال آنچه كه در حال حاضر بر آن توسط
نظام الدين برزگری، رئيس مؤسس��ه اس��تاندارد ايران 
تأكيد می ش��ود، نبود برنج آلوده در بازار است. به گفته 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر 
تم��ام برنج های وارد ش��ده مطابق با اس��تانداردهای 
موجود وارد می ش��ود و هيچ گونه س��موم و يا فلزات 

سنگينی در آنها يافت نمی شود.
وی می گويد: استانداردی برای برنج ها در سال گذشته 
تدوين ش��د كه به نظر می رسد براس��اس آن در حال 
حاضر هيچگونه مش��کلی در خصوص سمی يا آلوده 
بودن برنج های وارداتی در كشور وجود نداشته باشد 

و براساس ما آلودگی برنج ها منتفی است.

 کمبود سوخت زمستانی
و قیمت نفت

وزير نفت در پارلمان بخش خصوصی تهران پيرامون 
برخی دغدغه های فعاالن اقتصادی توضيح داد.

رس��تم قاس��می پس از اي��ن كه دغدغه ه��ای فعاالن 
اقتصادی را ش��نيد پاس��خ آنان را ب��ا جزئيات مطرح 
ك��رد. پس از اي��ن كه اعضای هي��أت نمايندگان اتاق 
ته��ران و فعاالن بخش خصوصی انتقاداتی به عملکرد 
وزارت نفت وارد دانستند، رستم قاسمی گفت: بخش 
خصوصی برود و پااليشگاه خارج از كشور داشته باشد 
ما نيز كمك می كنيم قرارداد خوراک اين پااليشگاه ها 
را نيز وزارت نفت تضمين و تأمين می كند. وزير نفت 
ادامه داد: ما به دنبال افزايش كيفيت سوخت هستيم و 
در مورد نفت و گاز قراردادهايی هم با سازمان حفاظت 
از محيط زيس��ت بسته ايم كه به زودی در مورد بنزين 
نيز چنين كاری خواهيم كرد. قاس��می سپس به ذخيره 
زمستانه سوخت پرداخت و از ذخيره مقدار الزم نفت، 
گاز و نفت كوره برای زمستان امسال خبر داد. قاسمی 
همچنين به وارد ش��بکه شدن فاز چهار در ماه گذشته 
و ف��از 10 در م��اه آينده برای تأمين كافی گاز س��خن 
گفت. قاس��می افزود: در سال آينده نيز با افزوده شدن 
200 ميليون مترمکعب حتی دغدغه كمبود سوخت را 
نيز نخواهيم داش��ت و برای صنايع هيچ مشکلی پيش 

نخواهد آمد.

بهمنی؛ مرد تنها در شب 
اقتصاد ایران

ساج: پنج آبان ماه بود كه خبر بازداشت حميد پور محمدي 
مرد ش��ماره دو بانك مركزي روي خروجي سايت ها 
 و خبرگ��زاري ها قرار گرفت. ت��ا آن روز بزرگ ترين
تخلف مالي در ش��بکه بانکي كش��ور قربانيان زيادي 
گرفته بود اما كسي گمان نمي كرد كه مدير باهوش و 
زيرک بانك مركزي نيز در اين آشفته بازار، گرفتار شود. 
اجراي دو پروژه سنگين و بزرگ ساماندهي بازار پول و 
تأييد صالحيت مديران بانکي، حميد پور محمدي قائم 
مقام بانك مركزي را به عنوان مرد كارهاي بزرگ بانکي 
مط��رح كرده بود اما به ناگاه در جريان اختالس بزرگ 

اقتصاد ايران، وي به متهم رديف اول تبديل شد.
اما اكنون صندلي قائم مقام بانك مركزي خالي اس��ت 
و البته اگر قرار باش��د كه ديگ��ر حميد پور محمدي، 
 قائم مقام س��اختمان ميرداماد نباشد، بهمني با تجربه و
سابقه دار بايد قائم مقام ديگري براي خود انتخاب كند.
حاال محمود بهمني تنهاتر از قبل مي ش��ود، قائم مقام 
وي كه در بازداش��ت به سر مي برد و معاون اقتصادي 
وي نيز عازم سفر چهار ساله به استانبول است. بهمني 
اكن��ون نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادي؛ براي او 
در اين روزهاي س��خت يك دبي��ر كل مانده و معاون 

ارزي. 

همزمان با سفر چهارم هيأت دولت به چهارمحال و بختياري؛
بهره برداري کارخانه تولید شیرخشک محلي

مديركل صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختياری 
گف��ت: كارخانه شيرخش��ك نوزاد پگاه ب��ا حضور رئيس 
جمه��ور، در س��فر چه��ارم هي��أت دولت به اين اس��تان 

بهره برداری می شود.
رحمن كرمی اظهار داش��ت: اين كارخانه با 639 ميليارد و 
800 ميلي��ون ريال هزينه از محل اعتبارات ملی و اس��تانی 

احداث شده است.
وی افرود: با بهره برداری از اين كارخانه زمينه اش��تغال 240 نفر به طور مس��تقيم و 

۵00 نفر به صورت غيرمستقيم فراهم می شود. 
كرمی تصريح كرد: با بهره برداری از كارخانه شير خشك پگاه چهارمحال و بختياری، 
ساالنه از خروج 40 ميليون يورو از كشور جلوگيری می شود و ارزش افزوده ايجاد 

شده ساالنه اين كارخانه بين 80 تا 370 ميليارد ريال است.
كرم��ی خواس��تار توجه ب��ه ظرفيت های اش��تغالزايی در اين اس��تان ش��د و گفت: 
ب��ا وجود ت��الش همه جانبه ب��رای ناكارآمد نش��ان دادن دولت در ايجاد اش��تغال، 
 ش��اهد نش��اط و اش��تغال آفرينی در نق��اط مختل��ف كش��ور از جمله خود اس��تان

هستيم.

رئيس جمهور در فرودگاه شهرکرد:
اشتغال زایي محور دور چهارم سفرهای استانی

زير  پروژه هاي  تمام مجموعه  از  رئيس جمهور گفت: وزرا 
مجموعه خود بازديد مي كنند و با كساني كه مربوط به حوزه 

خود هستند، مالقات دارند.
محمود احمدي نژاد در فرودگاه شهركرد در جمع خبرنگاران 
افزود: مالقات هاي مردمي، برگزاري جلسات شوراي اداري و 
كارگروه ويژه اشتغال از مهم ترين برنامه هاي اين دور از سفرهاي 

استاني است.
وي با بيان اين كه در اين دوره از سفرها تمام موضوعات اشتغال زايي بررسي مي شود 
خاطرنشان كرد: مالقات با ايثارگران و جلسه با روحانيون، علما و ائمه جمعه از مهم ترين 

برنامه هاي هيأت دولت در استان است.
احمدي نژاد ادامه داد: جلسه هيأت دولت در چند بخش تشکيل مي شود بخش اول بررسي 
مصوبات قبلي است چون بخشي از مصوبات اجرا شده، بخشي در دست اجراست و بخشي 
 اجرايي نشده كه قسمت آخر را مطالعه مي كنيم و ان شاءا... اجرايي خواهيم كرد، پروژه هايي
كه در دست اجراست و ممکن است سرعتشان كند باشد يا موانعي داشته باشند، رفع مانع 
خواهيم كرد همچنين نيازهاي جديد را مورد بررسي قرار داده و تصحيح الزم را انجام 

خواهيم داد.

رئيس انجمن صنفی سنگ کاران اصفهان:
اتباع بیگانه، بزرگ ترین مانع کاهش بیكاري 

رئيس انجمن صنفی سنگ كاران اصفهان از افزايش بيکاری 
ناشی از ازدياد اتباع بيگانه در شغل سنگ كاری ساختمان 

انتقاد كرد.
حس��ن محمدی با بيان اين كه طبق قوانين مهاجرت اتباع 
بيگان��ه بايد در اردوگاه های مهاج��ران زندگی كنند، اظهار 
كرد: متأس��فانه ام��روزه تعداد زيادی از اي��ن اتباع به ويژه 
افغان ها در مشاغلی همچون سنگ كاری ساختمان به كار 

مشغول هستند كه باعث افزايش بيکاری در اين حرفه شده اند. 
وی با تأكيد بر اين كه بيش��تر اس��تادكاران سنگ س��اختمان ايرانی هستند، تصريح 
كرد: ورود افغان ها به اين ش��غل اين تفک��ر غلط را در جامه تلقين كرده كه اينگونه 
مش��اغل و ح��رف از عهده جوان��ان ايرانی خارج ب��وده و نتيجه آن ه��راس افراد 
از ورود به مش��اغلی از اين دس��ت ش��ده كه با اين روند تا چند س��ال آينده ديگر 
 ش��غل س��نگ كاری س��اختمان به طور كامل از دست استادان ش��هر خارج خواهد

شد.
وی افزود: از مسئوالن انتظامی استان و اداره مهاجرت درخواست جمع آوری اتباع 

و مهاجران بيگانه را از سطح شهر داريم.

پيشخوان

 ناهيد شفيعی

محصوالت  نمی توانند  ساعت  هر  و  روز  هر  بازرسان 
واحدهای توليدی را كنترل كنند بنابراين بهترين راه اين 
كاالی  و  شوند  كار  به  دست  مصرف كنندگان  كه  است 

بی  كيفيت نخرند.
مصرف کنندگان به کيفيت کاالها انتقاد دارند

هدفمندی يارانه ها و واقعی شدن قيمت ها كه قرار بود 
باعث افزايش رقابت بين توليدكنندگان و در نهايت كيفيت 
كاالها شود تاكنون نتيجه ای جز افزايش قيمت، كاهش 
وزن و گاهی هم حتی كاهش كيفيت كاالهای داخلی به 

همراه نداشته است.
در اين ميان بيشتر مصرف كنندگان از افت كيفيت شير، 
 لبنيات و فرآورده های پروتينی و گوشتی انتقاد داشته اند
كه اين موضوع از سوی برخی مسئوالن اتحاديه و انجمن 
های صنفی بخش توليد نيز تأييد شده از جمله حسين 
چمنی، مشاور مدير عامل شركت صنايع شير ايران )پگاه( 
می گويد:  كيسه ای  شير های  كيفيت  كاهش  درباره  كه 
شيرهای كيسه ای 2/۵ درصد چربی بوده است اما هم اكنون 
شيرهای يك درصد و دو درصد چربی توليد می شود و 
پايين آمدن درصد چربی شيرهای كيسه ای موجب شده 

است تا كيفيت شير كاهش پيدا كند.
شيرهای کيسه ای، متهم ردیف اول

همچنين عزيزاله كمال زاده، محقق در زمينه بررسی كيفيت 
شير با تأييد اين موضوع می گويد: شيرهای كيسه ای در 
اما در گذشته  انتظار را ندارند  حال حاضر كيفيت قابل 
به دليل يارانه ای بودن شير، كنترل بيشتری در تهيه شيرها 
وجود داشت. حذف يارانه شير، كنترل بر تهيه شيرهای 
كيسه ای را كاهش داده است چرا كه مصرف كننده بايد 

شيری با كيفيت خريداری كند.
ثريا نواب پور كارشناس صنعت شير نيز بر اين باور است 
باعث كاهش  يارانه شير  بر خالف تصورها، حذف  كه 
كيفيت آن شده و در كارخانه ها، شير های با كيفيت باال در 
خط توليد شيرهای استريل و شيرهای با كيفيت پايين در 

خط توليد شيرهای كيسه ای قرار می گيرند.
سودجویی در توليد فرآورده های گوشتی

خبرهايی هم حاكی از آن است كه افزايش هزينه های 
توليد پس از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها سبب 
شده برخی سودجويان وضعيت نابسامانی را برای برخی 

محصوالت خوراكی رقم بزنند.
اين افراد در تازه ترين ترفند خود اسکلت فاقد گوشت 
مرغ  را در سطحی انبوه در چرخ گوشت می ريزند و به 
دليل شباهت رنگ قرمز مغز استخوان مرغ با رنگ گوشت 
در توليد فرآورده های گوشتی مانند همبرگر، كباب كوبيده 
دهند.  می  قرار  استفاده  مورد  كالباس  و  در سوسيس  يا 
برخی شنيده ها نيز حکايت از  واردات رب گوجه فرنگی 
 از چين دارد كه البته در مسير ارسال به كارخانه ها كپك

می زند و با همان وضعيت وارد خط توليد می شود.
بيشتر توليدکنندگان رعایت می کنند

 نامگذاری هجدهم آبان ماه به عنوان روز ملی كيفيت بهانه ای
شد تا نظر مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان 
اصفهان را درباره انتقاداتی كه اين روزها مصرف كنندگان 

به كيفيت كاالهای داخلی به ويژه محصوالت غذايی دارند 
جويا شويم و بپرسيم آيا كيفيت محصوالتی كه در هشت 
هزار و ۵00 واحد صنعتی استان به ويژه كارخانه های مواد 

غذايی توليد می شوند تأييد شده است يا خير؟
جمله  از  گوناگونی  موارد  داد:  توضيح  صالح زاده  اصغر 
استفاده از مواد اوليه مناسب و فرآيندهای توليد و توزيع در 
تعيين كيفيت كاال مؤثرند و خوشبختانه در چندماهی كه از 
هدفمندی يارانه ها می گذرد اكثر قريب به اتفاق واحدهای 
توليدی استان اصفهان حداقل های مورد نظر استاندارد را 

رعايت می كنند و مشکل خاصی به وجود نيامده است.
برخی هم اعتقادی به کيفيت ندارند

با اين وجود وی بر اين باور است كه حتی قبل از هدفمندی 
يارانه ها نيز واحدهايی وجود داشتند كه اعتقادی به كيفيت 
نداشته و ندارند، برای اين تعداد محدود كه مشتری مداری 
و بازار فروش مطرح نيست فرقی نمی كند حامل های 

انرژی گران شود يا نه.
استاندارد  بازرسی  نظارت و  ادامه  بر  تأكيد  با  صالح زاده 
واحدهای توليدی و حتی بازار مصرف گفت: بخشی از 
كنترل ها نشان دهنده عدم انطباق های جزيی با اصول و 
قوانين استاندارد بوده اما اين موارد در برابر نظارت ها و 

آزمون های مداوم رقم قابل توجهی نبوده اند.
وی ابطال پروانه های استاندارد و تشکيل  پرونده برای 
توليدكنندگان متخلف در محاكم قضايی را نشان دهنده 
جديت بازرسان اين اداره دانست و گفت: به دليل اهميت 
 سالمت و امنيت مصرف كنندگان، اين نمونه برداری ها،
بر در  نيز  را  همجوار  های  استان  توليدی   محصوالت 

می گيرد.

تخلف ها در کارگاه های زیرپله ای 
استان  صنعتی  تحقيقات  و  استاندارد  كل  مدير  گفته  به 
غير  محصوالت  كه  توليدی  واحدهای  بيشتر  اصفهان، 
استاندارد و بی كيفيت توليد می كنند كارگاه زيرپله ای 
و غير مجاز هستند كه دور از چشم دستگاه های نظارتی 
فعاليت می كنند و جرايمی مانند جعل نشان استاندارد نيز 

در پرونده شان ديده می شود.
را  ها  قيمت  افزايش  از  پس  كاالها  وزن  كنترل  وی 
جديدترين طرح در دستور كار اين اداره كل اعالم كرد و 
گفت: خوشبختانه سبد غذايی مردم بسيار متنوع و گسترده 
است و همين باعث می شود توليدكنندگان حداقل های 

الزم برای كيفيت كاال را رعايت كنند.
مشکالت، سریع رفع و رجوع می شود

صالح زاده بازار كاالهای مصرفی مردم را رقابتی دانست 
و با تأكيد بر اهميت مشتری مداری برای توليدكنندگان 

از  ناشی  كه  مقطعی  مشکالت  موارد  برخی  در  گفت: 
اما  آيد  می  پيش  است  توليد  در خطوط  موقت  اشکال 
ادامه دار به سرعت رفع و رجوع می شود و   اين موارد 

نيستند.
در  كيفيت  مشاور  كارشناسان  استقرار  به  اشاره  با  وی 
افراد  اين  استان گفت:  مهم  و  بزرگ  توليدی  واحدهای 
و  توليدكننده  زيان  از  نظارت  و  راهنمايی  با   موظفند 

مصرف كننده جلوگيری كنند.
برخورد با تخلف وظيفه همه است

صالح زاده با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری درباره 
لزوم افزايش كيفيت كاالهای داخلی گفت: مردم ما خيلی 
با  كاالی  دارند  كنندگان خارجی حق  مصرف  از  بيشتر 
كيفيت و مناسب خريداری كنند و اين كار جز با همکاری 
مصرف كننده، توليدكننده و مسئوالن امکان پذير نخواهد 

بود.

گزارش

مدیر کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان:

مصرف کنندگان، کاالی بی کيفيت نخرند

کاالهای صادراتی با کيفيت ترند 
مدیر کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط 
کنونی کيفيت کاالهای توليد داخل رضایت بخش است یا خير؟ گفت: برای واحدهای توليدی، حداقل 
هایی تعریف شده که استاندارد نام دارد البته بيشتر فعاالن اقتصادی برای جلب و جذب مشتری 

سعی می کنند کيفيت محصول خود را باالتر از این سطح ببرند.
وی فرموالسيونی که کارخانجات مواد غذایی برای توليد با برند خود استفاده می کنند را محرمانه اما 
مورد تأیيد مسئوالن استاندارد و بهداشت دانست و گفت: محصوالتی هم که برای صادرات توليد 
می شوند دارای کيفيت باالتر و بهتری هستند که با توجه به شرایط و نياز بازارهای خارجی تعریف 

شده است. 

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
ميليون  و 100  ميليارد  از يك  بيش  گفت: ساالنه 
ليتر مازوت از طريق نيروگاه های شهيد منتظری و 

اصفهان وارد هوای شهر اصفهان می شود.
كار  به  آغاز  مراسم  در  الهيجان زاده  احمدرضا 

طرح تحقيقاتی بررسی ارتباط بين آلودگی هوا و 
ميزان بستری و مرگ ناشی از بيماری های قلبی و 
عروقی و تنفسی برای نخستين بار در اصفهان گفت: 
كاربردی ترين هدف اين طرح برنامه ريزی و مطالعه 

برای طرح جامع كاهش آلودگی هوا است.

وی با بيان اين كه در بازنگری طرح جامع كاهش 
آلودگی هوا نيروگاه های شهيد منتظری و اصفهان 
موظف به استفاده از سوخت گاز شده اند، گفت: 
اين نيروگاه ها با وجود مصوبات قانونی سفرهای 
مبنی  نيرو  ادعاهای وزارت  و  رياست جمهوری  

بر اين كه اين نيروگاه ها تنها در فصل زمستان از 
در  متأسفانه  اما  می كنند  استفاده  مازوت  سوخت 
مازوت  مصرف  ميزان  سال  نخست  ماهه  هفت 
داشته گيری  چشم  افزايش  نيروگاه ها  اين   در 

است.

وی با اشاره به اين كه در هفت ماهه نخست امسال 
نيروگاه شهيد منتظری 803/3 ميليون ليتر مازوت 
و نيروگاه اصفهان نيز در همين مدت 3۵7 ميليون 
ليتر سوزانده است، ادامه  داد: ميزان مصرف سوخت 
مازوت در نيروگاه شهيد منتظری نسبت به هفت 
ماهه نخست سال گذشته بيش از ۵00 ميليون ليتر 
افزايش داشته كه اين ميزان آلودگی نگران كننده و 
نيازمند حمايت های جمعی مسئوالن برای حل اين 

مسأله است.

مدیرکل اداره حفاظت محيط زیست استان اصفهان:

هوای اصفهان یک میلیارد و ۱00 میلیون لیتر مازوت دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اختصاص بودجه انتقال زندان اصفهان 
رئيس س��ازمان زندان های كش��ور گفت: اعتبار مورد نياز 
برای انتق��ال زندان اصفهان به خارج از ش��هر در بودجه 

سال 1391 لحاظ خواهد شد.
غالمحسين اسماعيلی با بيان اين كه مواد مخدر رتبه اول 
جرايم را در زندان های كش��ور به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت، اظهار داش��ت: در بين زنداني��ان جرايم غير عمد 
نيز ديه و مهريه بيش��ترين آمار را به خود اختصاص داده 

اس��ت. وی در ارتباط با جداس��ازی زنداني��ان با جرايم غيرعم��د از جرايم عمدی 
تصريح كرد: اين جداس��ازی در زندان ها صورت گرفته ب��ه صورتی كه زندانيان به 
صورت مجزا در س��الن ها و اتاق های مجزا نگهداری می ش��وند ول��ی هنوز امکان 
جداس��ازی زندان ها وجود ندارد. رئيس سازمان زندان های كشور با اشاره به سرانه 
تعيين ش��ده برای هر زندانی، اظهار داش��ت: در تصويب بودجه سال 90 سرانه سه 
وع��ده غذای زندانی در طی 24 س��اعت 1800 تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
اس��ماعيلی در ارتب��اط با اقدامات در نظر گرفته ش��ده برای انتق��ال زندان اصفهان 
ب��ه خارج از ش��هر گفت: اقدام��ات اوليه ب��رای تخصيص بودجه ب��رای اين طرح 
انجام ش��ده ول��ی به علت اين كه بودجه ها به صورت س��نواتی تصويب می ش��ود، 
 اميدواريم در بودجه س��ال آينده اعتبار مورد نياز برای اين اقدام به اس��تان اصفهان 

ارائه شود.

 الدن سلطانی
انساني  عوامل  به  تصادفات  علل  درصد   70 حدود 
به  نيز  را  سهمي  بايد  ميان  اين  در  كه  مي گردد  باز 
خواب آور،  داروهاي  از  كه  دهيم  اختصاص  رانندگان 
واقع  در  كرده اند.  استفاده  و حشيش  ترياک  يا  و  الکل 
ديده تصادفات  پرونده  در  همچنان  پررنگ  مهر   اين 

 مي شود.
يك روانپزشك گفت: در كشور ما به دليل ممنوع بودن 
مصرف الکل آموزش يا برنامه اي براي رانندگان وجود 
ندارد ولي در كشورهاي ديگر قوانين سختي براي مبارزه 
با اين مواد اجرا مي شود و آموزش هاي چشمگيري در 
مهرداد  كرده اند.  ارائه  رانندگان  فرهنگ سازي  جهت 
مي دهد  نشان  پيشرفته  كشورهاي  تجربه  افزود:  افتخار 
مقابله  الکلي  رانندگان  با  به شدت  اين كشورها  در  كه 
و سخت گيري ها روز به روز بيشتر مي شود بنابراين ما 
رانندگان متخلف  با  برخورد  قوانيني در حوزه  بايد  نيز 

وضع كنيم.
رانندگي  تصادفات  مهم  عامل  خوابي   بي 

بين شهري است
توجيه  براي  راننده ها  كه  رايجي  تصورات  از  يکي 
اين است كه  به ويژه ترياک دارند  مصرف مواد مخدر 
مي گويند مصرف اين مواد موجب جلوگيري از خواب 
حين رانندگي مي شود. يکي از مهم ترين عواملي كه در 
نقش  شهري  بين  رانندگان  ويژه  به  رانندگي  تصادفات 
بيشترين  كه  مي دهد  نشان  آمار  است.  بي خوابي  دارد، 
صبح   6 تا   4 ساعات  حدفاصل  جاده اي  تصادفات 
بيشترين  بي خوابي  كه  زماني  يعني  است  داده  روي 
بلند  مورد  اين  در  است.  كرده  وارد  راننده  به  را  فشار 
مواد  مصرف  يا  پنجره  كردن  باز  ضبط،  صداي  كردن 
اين است كه  بهترين كار  بنابراين  هيچ كمکي نمي كند. 
رانندگان براي مدتي وسيله نقليه خود را متوقف كنند و 
بخوابند. افرادي كه مواد مصرف مي كنند و سعي مي كنند 
مشکل بي خوابي را با مصرف مواد جبران كنند قضيه را 
پيچيده تر كرده اند و اين كار از بروز تصادفات ناشي از 

بي خوابي پيشگيري نمي كند.
تأثير بيماري هاي رواني در افزایش تصادفات

مدير كل دفتر سالمت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت 
گفت: عامل بسياری از تصادفات رانندگی مصرف مواد 
مخدر و روانگردان است و بايد سختگيری بيشتری در 
های  بيماری  از  بسياری  منشا  گيرد،  زمينه صورت  اين 

دردهای  انواع  جسمی، 
بدن و بيماری های پوستی 
بيماری  نيز  گوارشی  و 
به  گاهی  كه  است  روانی 
علت مراجعه اشتباه بيمار، 
اشتباه  تشخيص  پزشك 

می دهد.
تأثير  درباره  ناصحی،  عباسعلی 

متقابل بيماری های جسم و روان بر 
يکديگر افزود:  اين يك مقوله گسترده 

را  شناختي  روان  بيماری های  كه  است 
هستند  بيماری ها  يکسری  شود،  می  شامل 

سرگيجه،  سردرد،  مانند  جسمی  عاليم  با  كه 
گوارشی،  ناراحتی  نفس،  تنگی  احساس  قلب،  تپش 
تکرر ادرار،  اسهال، يبوست، دردهای عضالنی، مفصلی 
و استخوانی همراه است در حالی كه اختالالت روانی 
عامل بروز اين ناراحتی هاست و اين دردهای جسمی 
كرد:  اضافه  وی  است.  روانی  بيماری  آن  عالمت 
بيماری  اضطراب  و  افسردگی  موارد  از  بسياری  در 
مزمن شدن  به علت  به خصوص  كه  است  فرد  اصلی 
به  كه  ناراحتی های جسمی می شود  و  موجب عاليم 
گويند.  می  روانی  ناراحتی  سازی  جسمی  اختالل  آن 
اين روانپزشك گفت: در اين موارد معاينات پزشکی و 
آزمايش ها نشان می دهد كه فرد از نظر جسمی به طور 
يك  واقع  در  بيمار  شکايت  عامل  و  است  سالم  كامل 
يا  اضطراب  افسردگی،  مانند  روانی  اختالل  و  بيماری 
وسواس است. مدير كل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتياد وزارت بهداشت افزود: از طرف ديگر بيماری های 
های  ناراحتی  كه  دارد  وجود  نيز  مختلفی  جسمی 
اضطراب  و  افسردگی  روانی،  فشار  و  استرس  روانی، 
معده  زخم  سکته،   قلبی  بيماری های  مانند  دارند،  نقش 
وجود به  مدت  طوالنی  روانی  فشارهای  دنبال  به   كه 

 می آيند.
مباني روان شناختي رفتارهاي تهاجمي در حين 

رانندگي
هيجان  آزردگي  يا  و  خواهي  هيجان  يا  زدگي  هيجان 
مولفه  كه  است  اصلي  مؤلفه  سه  از  متاثر  رانندگي  در 
قرار  بي  ناشکيبا،  شخصيتي  هاي  خصيصه  وجود  اول 
طلبي  قدرت  دوم  مولفه  است،  امور  در  دقت  بي  و 
ياغي  و  پروايي  بي  سوم  مولفه  و  است  زورمداري  و 
مركز  از  نقل  به  باشد.  مي  اي(  )جاده  خياباني   گري 

اطالع رساني پليس برخي از شرايط رواني و نگرش هاي 
نشينند  مي  اتومبيل  فرمان  پشت  كه  افرادي  در  موجود 
به منزلت و جايگاه  نامطلوب نسبت  نظير نگرش هاي 
اجتماعي پليس، احساس قانون گريزي، احساس تبعيض 
به  نسبت  يا خصومت  تفاوتي  بي  احساس  جامعه،  در 

ديگران، عدم احساس امنيت رواني، احساس ضعف در 
ناخوشايند  تجارب  ملي،  ديني، هويت  باورهاي  تکريم 
و  خواهي  هيجان  و  برانگيختگي  زود  ها،  ناكامي   از 
و...  ها  ريزي  برنامه  و  ها  بيني  پيش  در  تواني   كم 

مي توانند در الگوهاي رانندگي تهاجمي مؤثر باشد .

دختر مورد عالقه ام به ش��هر خودشان برگشت و چون اميدي 
ب��ه حمايت خان��واده ام براي اين ازدواج نداش��تم يکه و تنها 

راهي كرج شدم و از اوخواستگاري كردم اما ....
پدرم خودش را بازنشس��ته ك��رد و مغازه را به من تحويل داد 
ت��ا بتوانم مرد زندگي بش��وم و گليم خودم را از آب بکش��م. 
او و مادرم آرزوهاي قش��نگي برايم داش��تند و تمام امکانات 
الزم براي س��اختن آينده اي روش��ن و خ��وب را در اختيارم 
گذاشتند. اما افسوس كه من در اوج جواني گرفتار ناز و غمزه 
و كم��ان ابروي دختري ش��دم كه به خاطر ازدواج احساس��ي 
ب��ا او بدبختي هاي زيادي به س��رم آمد و آينده و سرنوش��تم 
تباه ش��د. مرد جوان در دايره اجتماعي كالنتري افزود: مشکل 
 من از روزي ش��روع ش��د كه اين دختر جوان براي خريد به 
مغ��ازه ام آمد و نگاهم به چش��مانش گره خورد. او چند روز 
پشت سر هم به مغازه آمد و من كه شيفته تيپ و قيافه ظاهري 

اش ش��ده بودم حس فضولي ام گل كرد و پرسيدم: شما تازه 
به اين محل آمده ايد؟

»گيتي« در پاس��خ به اين سئوال لبخندي زد و جواب داد: بله. 
آن روز از گيتي خواستم اگر كاري داشت حتمًا مرا در جريان 
بگ��ذارد و به اين ترتي��ب بود كه ارتباط عاطفي بين من و اين 
دختر غريبه برقرار شد. از خانواده ام خواستم به خواستگاري 
گيت��ي بروند. پ��در و مادرم نيز با خوش��حالي دس��ت به كار 
ش��دند تا مرا داماد كنند اما آنها در اولين جلسه ديدار با برادر 

گيت��ي و خانواده اش مخالفت ش��ديد خ��ود را با اين ازدواج 
اعالم كردند. اين مس��أله باعث اختالف شديد و جر و بحث 
بزرگي در زندگي ما ش��د تا جايي كه احت��رام پدرم را زير پا 
گذاش��تم و مغازه را به او تحويل دادم و گفتم فکر كنيد چنين 
 پس��ري نداريد. دو ماه گذش��ت و من در اي��ن مدت به خانه 
خاله ام رفتم و ارتباط خود را با گيتي ادامه دادم اما او به شهر 
خودشان برگش��ت و چون اميدي به حمايت خانواده ام براي 
اين ازدواج نداش��تم يکه و تنها راهي كرج شدم و دختر مورد 

عالقه ام را از خانواده اش خواستگاري كردم. انگار كور شده 
بودم و واقعا عقل��م كار نمي كرد چون بدون تحقيقات تن به 
ازدواج احساس��ي دادم و حتي براي خانواده ام پيغام فرستادم 
كه من ازدواج كرده ام و ديدار ما به قيامت باش��د. حدود يك 
ماه از ازدواجم نگذشته بود كه تازه فهميدم چه غلطي كرده ام 
چون همس��رم از طايفه فيوج است و خانواده اش همگي دزد 

و كالهبردار مي باشند.
گيت��ي خودش ني��ز جيب بري مي كن��د و در خانواده آنها كه 
 ظاه��ر گول زننده اي دارند يك آدم درس��ت و حس��ابي پيدا 
نمي ش��ود. من كه از كرده خودم پش��يمان شده بودم از گيتي 
خواس��تم دست از كارهايش بردارد ولي او و برادرانش با قمه 
و شمش��ير تهديدم كردند كه اگر ي��ك كلمه حرف بزنم زنده 
نخواه��م ماند. حدود دو هفته ديگر هم به هر ش��کلي كه بود 

تحمل كردم تا اين كه از خانه فرار كردم.

جامعه
خبر

خواستارتخصيص  ها  استان  عالی  شورای  عضو 
شد  شهرداری ها  به  ها  استان  درآمد  درصد   30
شود  محقق  مهم  اين  كه  صورتی  در  گفت:  و 
تامين خواهد شد  بودجه مديريت واحد شهری 
انجام  و شهرداری ها 23 وظيفه واگذار شده را 

خواهند داد.
عباس حاج رسوليها با تاكيد بر اين مطلب افزود: 
يکی از راه های اساسی برای كوچك شدن دولت 
تالش  امور،  در  مردم  بيشتر  هرچه  شركت  و 

است  شهری  واحد  مديريت  شدن  محقق  برای 
به  ها  استان  درآمد  درصد   30 اختصاص  با  و 

شهرداری ها اين مهم محقق خواهد شد.
وی با بيان اين كه قانون بر واگذاری 23 مسئوليت 
كرده  تاكيد  شهرداری ها  به  مختلف  دستگاه های 
اختصاص  با  طورحتم  به  اظهارداشت:  است، 
بخشی از درآمد استان به شهرداری ها، رسيدگی 
به اين وظايف صورت خواهد گرفت. وی با اشاره 
به اين كه 80 آيتم درآمدی برای شهرداری اصفهان 

تعريف شده است تصريح كرد: بيش از 70 درصد 
اين در آمد از طريق ساخت و ساز تامين می شود 
شهر  هزينه  درصد   100 كه  است  حالی  در  اين 
از سوی عوارض محلی فراهم می گردد. رئيس 
شورای اسالمی شهر اصفهان رونق در ساخت و 
ساز را در توسعه شهر دارای اثر مستقيم دانست 
و اضافه كرد: در طی سال هايی كه ساخت و ساز 
اين  در  آبادانی  و  عمران  و  توسعه  داشته  رونق 
وی  است.  داشته  چشمگيری  رشد  نيز  كالنشهر 

چهار  از  دو  حدود  حاضر  حال  در  كرد:  اضافه 
درصد عوارض ماليات ارزش افزوده به شهرداری 
تخصيص می يابد كه اميد است اين عوارض به 
عنوان منابع پايدار درآمدی برای شهر افزايش يابد. 
جوايز  نظرگرفتن  در  با  داد:  ادامه  رسوليها  حاج 
خوش حسابی در اخذ عوارض، رشد مؤثری در 
اين زمينه به وجود آمده، اين در حالی است كه 
پايان  تا  از پرداخت ها  اين دسته  برای  شهروندان 

سال فرصت   دارند.

مشكل ترافیک اصفهان فقط با پول رفع نمی شود
ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اين كه با تخصيص بودجه و 
پول نمي توان مش��کل ترافيك اين كالنشهر را رفع كرد 
گفت: برنامه ريزی ها  كاه��ش ترافيك بايد هماهنگ با 
برنامه های باالدس��تی، فعلی و آينده باشد بدين معنا كه 
طرح جامع ترافيك بايد با توجه به برنامه های باالدستی 

تهيه و تدوين شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اصفهان، سيد مرتضی 

سقاييان نژاد با تاكيد بر اين مطلب افزود: متاسفانه روزانه در شهر اصفهان ۵00 دستگاه 
خودرو شماره گذاری می شود كه اين موضوع بر ترافيك شهر می افزايد، بنابراين الزم 

است از خود بپرسيم تا چه زمان می خواهيم از خودرو شخصی استفاده كنيم.
وی تقويت ناوگان حمل ونقل عمومی را در كاهش ترافيك مهم خواند و اذعان داشت: 
حمل ونقل تركيبی با راه اندازی مترو، خطوط مينی بوس��رانی، BRT، تقويت ناوگان 
اتوبوسرانی، دوچرخه سواری و تاكسی محقق می شود كه می بايست با فراهم شدن تمام 

زيرساخت های الزم در اصفهان فراهم گردد تا شاهد تقليل ترافيك شهری باشيم.
وی تاكيد كرد: شهرداري اصفهان در نظر دارد سيستم حمل و نقل عمومي را به عنوان 

محور اصلي تقويت كند.
وی ادامه داد: كاهش ترافيك اصفهان نيازمند زيرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری 

است در غير اين صورت مشکالت پا برجا خواهند ماند.

 اعالم نشاني ستادهاي ارتباطات مردمي
نمايندگان رياس��ت جمهوري، معاونين ت��ام االختيار وزرا و 
نمايندگان دستگاه هاي مستقل از ديروز در ستادهای تخصصی 
ارتباطات مردمی رياس��ت جمهوری، مس��تقر در ادارات كل 
استان در شهركرد، آماده رسيدگی چهره به چهره به مسائل و 

مشکالت مردم استان هستند.
جدول برخي اسامی و نشانی محل استقرار ستادهای تخصصی 
ارتباطات مردمی از اين قرار اس��ت: س��تاد وزارت آموزش و 

پرورش اداره كل پس��ت، اداره كل امور اقتصادی و دارايی، ستاد وزارت اطالعات– ستاد 
خبری اداره كل اطالعات استان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اداره كل 
جهاد كشاورزی، نيروهاي مسلح خيابان كاشانی– بلوار الهوری– اداره كل تامين اجتماعی 
نيروهای مسلح، اداره كل دادگستری، اداره كل تعاون، اداره كل ورزش و جوانان، اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر هستند. همچنين فرمانداری شهرستان شهركرد، ستاد حمل 
و نقل و س��وخت كشور، ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره كل صنعت، ناحيه 
مركزی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی، ستاد وزارت نيرو، شركت آب و فاضالب 
روس��تايی، ستاد بنياد شهيد و امور ايثارگران، ستاد كميته امداد امام خميني )ره( اداره كل 
بهزيستی، صندوق مهر امام رضا )ع(، دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی )197(، اداره 
كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری، اداره كل حفاظت محيط زيست از ديگر 

نشانی های محل استقرار ستادهای تخصصی ارتباطات مردمی در شهركرد است.

تلنگر

عضو شورای عالی استان ها:

۳0 درصد درآمد استان ها به شهرداری ها اختصاص یابد  ساخت اولین سری وسایل 
حرکت درمانی ویژه کودکان

وسايل  سری  اولين  گفت:   6 منطقه  شهردار  ايمنا : 
حركت درمانی ويژه كودكان توسط شهرداری منطقه 

6 تهيه و نصب شده است.
فضل اله محلوجی  با اشاره به اين كه توجه به سالمت 
و شادابی كودكان به اندازه بزرگساالن اهميت دارد، 
زمينه ساز  می توانند  سالم  كودكان  داشت:  اظهار 
جامعه ای سالم باشند. وی با تاكيد بر اين كه هر فرد 
يا سازمانی تا حد توان بايد در اين مسير گام بردارد، 
افزود: در همين راستا با ابتکار عمل شهرداری منطقه 
6 اولين سری وسايل حركت درمانی ويژه كودكان 

اين منطقه ساخته و نصب شده است.

احداث تونل مشترک 
تأسیسات شهری

بينی  پيش  از  اصفهان  شهرداری  عمرانی  معاون 
احداث تونل مشترک تاسيسات شهری در پروژه های 
تاسيسات  تجميع  گفت:  و  داد  خبر  جديد  عمرانی 
شهری و احداث تونل مشترک بسياری از مشکالت 

كنونی كالنشهرها را مرتفع خواهد كرد.
تونل  كرد: وجود  تصريح  ادامه  قرآن  قاری  عليرضا 
فراهم  را  امکان  اين  شهري  تاسيسات   مشترک 
مي سازد تا به شيوه عملي مناسب، تمامي تاسيسات 
شهري از محل مقرر هدايت و به راحتی قابل كنترل، 
كه  اي  گونه  به  باشند  نگهداري  و  تعمير  توسعه، 
مزاحمتي براي شهروندان ايجاد نکنند. معاون عمرانی 
بيان كرد: طبق قانون ابالغ شده از سوی  شهرداری 
رئيس جمهور دولت مکلف است برای آماده سازی 
وزارت  توسط  جديد  شهرهای  احداث  و  اراضی 
مسکن و شهرسازی،  به احداث تونل مشترک مورد 
نياز سازمان ها و شركت های متولی خدمات شهری 

اقدام كند.

حمایت دفتر تحقیقات پلیس
 از پژوهش هاي اجتماعي

رئيس دفتر تحقيقات كاربردي پليس اصفهان گفت: 
از پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان مقاطع  اين دفتر 
زمينه  در  كه  دكترا  و  ارشد  كارشناسي  كارشناسي، 

مسايل اجتماعي باشد حمايت مي كند.
سرهنگ  پليس،  رساني  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
منصور دهقان نيا اظهار داشت: وظيفه دفتر تحقيقات 
ارائه  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي  كاربردي 
و  واحد ها  ساير  به  علمي  راهبردهاي  و  استراتژي 
رده هاي اجرايي و ماموريتي در راستاي دغدغه هاي 
دفتر  اين  در  كه  تحقيقاتي  افزود:  وي  است.  آنها 
بسيار  اي  كتابخانه  تحقيقات  با  گيرد  مي  صورت 
پايان  محض  به  تحقيقات  اين  چون  است  متفاوت 
راهکارها  و  پيشنهادات  شامل  آن  خروجي  يافتن 
در  تا  شده  داده  ارجاع  مربوط  واحدهاي   به 
مسئول  مقام  اين  شود.  لحاظ  گيري ها  تصميم 
با  و  كرد  اشاره  اعتياد  و  مخدر  مواد  موضوع  به 
از  يکي  عنوان  به  همواره  موضوع  اين  اين كه  بيان 
دغدغه هاي بزرگ براي پليس مطرح است گفت: در 
اين خصوص دفتر تحقيقات كاربردي پليس اصفهان 
تعدادي پروژه بزرگ تحقيقاتي را با همکاري دانشگاه 
خوراسگان  و  دهاقان  واحد  آزاد  دانشگاه  اصفهان، 
دست  به  هم  را  خوبي  موفقيت هاي  و  كرده  آغاز 
آورده است. سرهنگ دهقان نيا تصريح كرد: عالوه 
بر اين دفتر تحقيقات كاربردي پليس اصفهان پايان 
كارشناسي  مقاطع  دانشجويان  از  تعدادي  نامه هاي 
ارشد و دكترا كه در زمينه آسيب هاي برخي از انواع 
نتايج  و  داده  قرار  را مورد حمايت  بود  مواد مخدر 
آنها را در اختيار پليس مبارزه با مواد مخدر استان و 
حتي ناجا گذاشته كه در تصميم گيري هاي كالن آنها 

بسيار موثر بوده است.

جریمه 2۱ میلیوني براي 
قاچاق سیگار

شعبه قاچاق تعزيرات حکومتی گلوگاه شهيد امامی 
اصفهان، قاچاقچی سيگار خارجی را عالوه بر ضبط 
كاال به پرداخت مبلغ 21 ميليون و 600 هزار ريال 

جزای نقدی در حق دولت محکوم كرد.
به نقل از روابط عمومی سازمان تعزيرات حکومتی 
اصفهان، پرونده قاچاق شش هزار نخ سيگار خارجی 
انجام  اتوبوس مسافربری  به وسيله يك دستگاه  كه 
ويژه  شعبه  در  گمرک،  جرم  اعالم  با  بود  شده 
ارز گلوگاه شهيد  رسيدگی به جرايم قاچاق كاال و 

امامی اصفهان مورد رسيدگی قرار گرفت.

احیاي موفق زن 56 ساله
زاینده رود

زني ۵6 ساله كه دچار ايست كامل قلبي ريوي 
تکنسين هاي  سوي  از  سريع  اقدامي  در  بود  شده 
اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان فالورجان احيا 

و به زندگي دوباره بازگشت.
عدم  بر  مبني  خانواده  يك  اعضاي  گزارش  طي 
پايگاه  هوشياري زني ۵6 ساله در منزلي نزديك به 
امداد  واحد  يك  فالورجان،  شهرستان  اورژانس 
اورژانس پيش بيمارستاني بر بالين بيمار حاضر شد 
اما پس از بررسي وضعيت وي متوجه شدند كه اين 
زن دچار ايست كامل قلبي شده و كليه عالئم حياتي 

خود را از دست داده است.
او  ريوي  قلبي  احياي  به  سريع  اقدامي  در  سپس 
پرداختند و سرانجام پس از 20 دقيقه تالش مستمر 
در ماساژ قلبي، عالئم حياتي وي بازگشت و سپس 
به بيمارستان امام خميني )ره( فالورجان منتقل شد.

گزارش

افرادي که مواد 
مصرف مي کنند 
و سعي مي کنند 
مشکل بي خوابي 
را با مصرف مواد 

جبران کنند قضيه 
را پيچيده تر 

کرده اند و این کار 
از بروز تصادفات 
ناشي از بي خوابي 
پيشگيري نمي کند

تصور غلط بيشتر رانندگان براي توجيه مصرف مواد 

مهر پررنگ قرص هاي روانگردان
 بر پرونده تصادفات

بازخوانی یک پرونده؛

همسرم کالهبردار از آب درآمد

حوادث

نقش رسانه ها در کاهش مشكالت ناشي از مواد مخدر در  رانندگي
به نظر يك روانپزشك در كشور ما رسانه ها بايد با احتياط با معضل اعتياد برخورد كنند زيرا ترساندن از 
عواقب مصرف مواد، تاثير چنداني ندارد اما مي توانند اعالم كنند فردي كه چنين كاري كرده چه مشکالتي 
به وجود آورده است. يك نکته ديگر اين كه چه دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم برخي رانندگان 
نکنيم.  برگزار  به سکوت  را  بدهيم و قضيه  بايد آموزش هايي  اين زمينه هم  بنابراين در  الکل مصرف مي كنند 
همچنين يك تحقيق نشان داده است: آمار تصادفات در افراد كم خواب به طور معمول 10 برابر بيشتر از ساير 
ارتباط  افراد رخ می دهد. گفتني است:  اين  برای  افراد است و شديدترين حوادث، سوانح شغلی و تصادفات 
خواب و اثرات آن در فعاليت های شغلی و بروز آن در حوادث جاده ای كه منجر به فوت می شود از مهم ترين 
علل حوادث جاده ای و شغلی محسوب می شود. هم اكنون در معاينات سالمت شغلی رانندگان، پروتکلی برای 

تشخيص زودهنگام بيماری های خواب وجود دارد كه در صورت تشخيص بايد اين افراد درمان شوند.
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اطالع رساني
ابالغ

7/67۵ ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0۵02608. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵0۵007۵1. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900809. خواه��ان بانك ملت به مديريت آق��ای علی ديواندری با 
وكال��ت آق��ای محمد فانی دادخواس��تی به طرفي��ت خوانده علی اكبر كام��ران منش فرزند 
محمود به خواس��ته مطالبه 41/۵00/000 ريال وجه يك فقره س��فته شماره 308698 تقديم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خيابان چهارب��اغ باال – خيابان 
ش��هيد نيکبخت – ساختمان دادگس��تری كل استان اصفهان – طبقه يك – اتاق شماره 10۵ 
ارجاع و به كالسه 90099803۵0۵007۵1 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/11/17 
و س��اعت 10:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
كام��ل خ��ود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را درياف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��يدگی حاض��ر گردد.  م الف: 11284 ناظمی - مدير دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی

)حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت دادرسي
7/681 كالس��ه پرونده: 900032 ب/ 26، وقت رس��يدگي: 90/11/17 ساعت 10/30 صبح، 
خواه��ان: فرحناز قرباني، خوانده: مجيد رضا طاهري فرزند جبار، خواس��ته: طالق، خواهان 
دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 26 ارجاع گرديده 
و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مرات��ب يك نوبت در يکی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 11290 ارژندي- مدير 

دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
7/699 چون آقاي فتح اله داودي ش��کايتي عليه آقاي فرش��اد گودرز وند چگيني فرزند مراد 
مبن��ي ب��ر كالهبرداري از طريق رايانه مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900978 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/11/9 ساعت 10/۵ صبح تعيين شده نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاري��ه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف/ 11337 

محسني- مديردفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
8/104 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به مهدی طالب زاده فرزند احمد موضوع دادخواس��ت 
موسس��ه مالی و اعتباری قوامين مبنی بر مطالبه كه تحت كالس��ه 900379 ثبت ش��عبه نهم 
دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به عل��ت نامعلوم بودن مح��ل اقامت خوانده 
درخواس��ت ابالغ بوس��يله نشر آگهی ش��ده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت 
در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدينوس��يله به نامبرده 
ابالغ می شود كه در تاريخ 90/11/10 ساعت 10 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و 
يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 11432 

مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقی اصفهان

احضار
8/10۵ چون آقاي مهدی تسليمی واثقی فرزند سعيد شکايتي عليه آقاي ميالد آبران مبني بر ايرد 
ضرب و جرح عمدي و تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900998036۵600106 
ش ب-900113 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1390/11/3 س��اعت 9 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی 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/ 11431 مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
8/1۵0  آق��اي آي��ت ا... عزي��زي دوس��ت فرزند خدارحم دادخواس��تي ب��ه طرفيت خانم 
پوران يدالهي فرزند اس��کندر بخواس��ته اعس��ار از پرداخت محکوم به به اين دادگاه تقديم 
نموده اس��ت ك��ه ب��ه كالس��ه 90099803۵2200662 و به ش��ماره بايگان��ي 900699 در 
ش��عبه 22 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگي م��ورخ 90/11/17 
س��اعت 8:30 صبح تعيين شده اس��ت از آنجا كه خوانده مجهول المکان مي باشد به دستور 
دادگاه و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب در يک��ي از روزنامه ها درج 
مي گ��ردد تا خوانده در وقت رس��يدگي فوق حاضر و در اين م��دت جهت اعالم آدرس و 
دريافت نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم حضور 
 اتخ��اذ تصمي��م قانوني خواهد ب��ود. م ال��ف/ 11607 افغاني- مدير دفتر ش��عبه 22 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
8/1۵1 خان��م مريم رضائي ده علي فرزند حمزه علي دادخواس��تي ب��ه طرفيت آقاي رحمت 
اله حس��ين پور كندري فرزند اميرحمزه بخواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت 
ك��ه به كالس��ه 90099803۵2201176 و به ش��ماره بايگاني 90122۵ ح 22 در ش��عبه 22 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگي مورخ 90/11/16 ساعت 9:30 
صبح تعيين ش��ده اس��ت از آنجا كه خوانده مجهول المکان مي باش��د به دس��تور دادگاه و 
ب��ه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني مراتب در يک��ي از روزنامه ها درج مي گردد 
ت��ا خوانده در وقت رس��يدگي ف��وق حاضر و در اين مدت جهت اع��الم آدرس و دريافت 
نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم ب��ه دفت��ر دادگاه مراجع��ه نمايد نتيجه ع��دم حضور 
 اتخ��اذ تصمي��م قانوني خواهد ب��ود. م ال��ف/ 11608 افغاني- مدير دفتر ش��عبه 22 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

احضار
8/170 چون آقاي شهرام نصرآزادانی فرزند امان اله شکايتي عليه آقاي مهدی دادخواه فرزند 
عبدال��ه مبن��ي بر ايجاد مزاحمت و ايراد ضرب عمدی با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 900937 ک102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه 1390/11/11 
س��اعت 8:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرس��ی كيف��ری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم 
مقتض��ی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف/ 11703 مدير دفتر ش��عبه 102 دادگاه عمومي جزايي 

اصفهان

احضار
8/171 چون آقاي بابك برندگی فرزند رضا شکايتي عليه آقاي حسين ميرزائيان فرزند رضا 
مبني بر ايراد ضرب عمدی و تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 90092۵ک102 
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 1390/11/18 ساعت 9 صبح تعيين شده 
نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

11702 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
8/172 چ��ون آقاي محمد حيدری فرزند غالمرضا ش��کايتي عليه آقاي علی عابدی مبني بر 
اي��راد صدمه بدنی عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900923ک102 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوشنبه 1390/11/17 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به 

اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11701 مدير 

دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
8/173 چ��ون آقاي حميدرضا مش��کوه فرزند محمد ش��کايتي عليه آقاي جالل نورالنس��اء 
مبن��ي بر ايراد ضرب عم��دی مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 900920ک102 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه 1390/11/17 س��اعت 9 صبح تعيين شده 
 نظ��ر به اينک��ه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی
كيف��ری مرات��ب يك نوبت در يک��ی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از مته��م مذك��ور دع��وت بعمل می آي��د جهت رس��يدگی در وقت مق��رر حاضر 
ش��ود و در ص��ورت عدم حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمي��م مقتضی 
 اتخ��اذ خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 11704 مدي��ر دفت��ر ش��عبه 102 دادگاه عموم��ي جزايي

اصفهان

احضار
8/176 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵4202638. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵8300۵20. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900868. محاكم كيفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب 
كيفرخواس��ت در پرونده كالس��ه 90099803۵8300۵20 برای احمدش��اه برنگی و بسم اله 
برنگی و سعداله برنگی همگی اهل افغانستان به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضای كيفر 
نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخ 1390/11/09 
س��اعت 09:30 تعيين گرديده اس��ت. با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به 
متهم��ان و در اجرای مقررات ماده 180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور كيفری مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی 
به عمل خواهد آمد. م الف/ 11707 اس��ماعيلی - منش��ی دادگاه كيفری شعبه 116 عمومی 

كيفری اصفهان 

احضار
8/177 چون آقايان 1-حمزه، 2-سهراب و 3-يوسف جوادی فرزندان1-سهراب و 2-رحيم 
و 3-س��هراب ش��کايتي عليه آقاي فرهاد بهادر زهی ريگی مبني بر توهين مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900949ک102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز يکش��نبه 
1390/11/16 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يک��ی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعم��ل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11700 مدير دفتر ش��عبه 102 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان

احضار متهم
8/208 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵4202721، ش��ماره پرون��ده: 900998036۵800730، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900701، محاكم كيفري دادگستري شهرس��تان اصفهان در پرونده 
كالس��ه 900998036۵800730 براي جمش��يد جبارزارع به اتهام خيانت در امانت تقاضاي 
كيف��ر نموده كه رس��يدگي به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگي براي مورخه 
1390/11/16 س��اعت 9:30 تعيي��ن گرديده اس��ت. ب��ا عنايت به مجهول الم��کان بودن و 
عدم دسترس��ي ب��ه متهم و در اجراي مقررات م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جه��ت دفاع از اتهام 
انتس��ابي در وق��ت مق��رر در دادگاه حاضر گردد. بديهي اس��ت در ص��ورت عدم حضور، 
 مطابق مقررات رس��يدگي غيابي به عمل خواهد آمد. م الف/ 11794 دفتر شعبه 116 دادگاه 

عمومي جزائي اصفهان

ابالغ
8/226 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0۵02730. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵0۵00227. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900272. خواهان ش��ركت پش��تيبانی امور دام اس��تان اصفهان با 
مديريت آقای فيروز زاهدی دادخواس��تی به طرفيت خوانده اسماعيل ابراهيمی فرزند احمد 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 1/981/000/000 ريال ثمن گوش��ت گوسفند كارتنی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد نيکبخت 
– س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه يك- اتاق شماره 10۵ ارجاع و به كالسه 
90099803۵0۵00227 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1390/11/24 و ساعت 12:00 
تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی 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 دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 11829 ناظمی - دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
8/238 در خصوص پرونده كالس��ه ۵62/90 خواهان جالل الماس��ي دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه به طرفيت س��يدعلي ميراحمدي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز شنبه 
مورخ 90/9/19 س��اعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ 
8/274 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0۵027۵2. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵0۵003۵8. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900416. خواهان ها س��يد حس��ن صالحی فرزند س��بزوار و علی 
رش��يدی فرزن��د محمد ب��ا وكالت خانم ژيال ش��هرياری دادخواس��تی به طرفي��ت خوانده 
عبدالمجي��د روانبخش به خواس��ته الزام به اخذ پايان س��اخت ش��هرداری و تفکيك پالک 
68/1143 بخ��ش 14 ثب��ت اصفهان و الزام به فك رهن و انتقال س��ند و تحويل مبيع تقديم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خيابان چهارب��اغ باال – خيابان 
ش��هيد نيکبخت – ساختمان دادگس��تری كل استان اصفهان – طبقه يك – اتاق شماره 10۵ 
ارجاع و به كالسه 90099803۵0۵003۵8 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/11/1۵ 
و س��اعت 12:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
كام��ل خ��ود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را درياف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��يدگی حاضر گ��ردد. م الف: 12033 ناظمی – مدير دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  

ابالغ
8/27۵ ش��ماره ابالغيه: 90101003۵2102423، ش��ماره پرون��ده: 90099803۵210046۵، 
شماره بايگاني ش��عبه: 900494، خواهان مهناز نجار مارناني دادخواستي به طرفيت خوانده 
بهنام اكبريان جوادي تقديم دادگا ه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگي به شعبه بيس��ت و يکم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به كالس��ه 90099803۵210046۵ ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگي آن 1390/11/17 و س��اعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آ گهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اع��الم 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 الف/ 12034 مدير دفتر ش��عبه بيس��ت و يکم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
8/334 خواهان ليال ستاري فرزند اسفنديار دادخواستي به شماره پرونده 901292 به طرفيت 
خوانده احمدرضا امامي فرزند عبداله به خواس��ته صدور گواهي عدم امکان س��ازش تقديم 
ش��عبه 2۵ دادگاه حقوقي اصفهان واقع در خيابان شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري طبقه 
دوم اطاق 26 نموده است. و وقت رسيدگي آن يکشنبه 90/11/9 ساعت 8/30 تعيين گرديده 
است. به علت مجهول المکان 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 يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمايم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 12109 ش��يرين كام- 

مدير دفتر شعبه 2۵ دادگاه حقوقي اصفهان

احضار
8/381 چون آقاي سعيد كوچکي شکايتي عليه آقاي شهرام صالحي مبني بر خيانت در امانت 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 9009۵3 ک 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 90/11/1 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يک��ی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعم��ل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1234۵ خاقاني- مدير دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
8/382 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: 900846. وقت 
رس��يدگی: 90/11/9 ساعت 11 صبح. خواهان: فرهاد برجيان. خواندگان: 1- داوود شريفی. 
2- سعيد جاللی. خواسته: تنظيم سند رسمی. خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی 
نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 1۵ حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی 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/ 12336 رحيمی - مدير دفتر شعبه 

1۵ دادگاه عمومي حقوقی اصفهان

ابالغ
8/383 آگهي ابالغ وقت دادرسي به خانم فاطمه اصغري قالب چيان و آقاي منوچهر افخمي 
موضوع دادخواس��ت محمد ترابيان اصفهاني مبني بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 
874 م��ورخ 1379/6/30 كه تحت كالس��ه 9008۵9 ح/ 9 ثبت ش��عبه نه��م دادگاه عمومي 
حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ 
بوسيله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يکي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ مي شود كه در تاريخ 
90/11/9 ساعت 9 صبح جهت رسيدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر 
ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه 
غيابًا رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 1233۵ مدير دفتر شعبه نهم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
8/396 شماره درخواست: 90104603۵2300037. شماره پرونده: 90099803۵2301208. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 9012۵0. خواهان عليرضا منتظرالقائم فرزند كريم به طرفيت جواد 
منتظرالقائم فرزند عليرضا دادخواس��ت سلب حضانت و سرپرستی طفل تقديم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه بيست و سوم دادگاه عمومی 
حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خيابان چهارب��اغ باال – خيابان 
ش��هيد نيکبخت – س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان – طبقه همکف – اتاق شماره 
۵1 ارج��اع و به كالس��ه پرونده 90099803۵2301208 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 
1390/11/24 س��اعت 08:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه 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: 12340 جمش��يدی – مدير دفتر شعبه بيست و سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ
8/416 آگه��ي ابالغ وقت دادرس��ي به س��يف اله خرس��ندي و علي جوان��ي و محمدتقي 
مه��دي ني��ا موضوع دادخواس��ت بانك صنعت و معدن ش��عبه اصفهان ب��ه نمايندگي آقاي 
بي��ژن اس��دي مبني ب��ر مطالبه وجه دو فقره س��فته ك��ه تحت كالس��ه 900۵09 ح/ 9 ثبت 
ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
 خواندگان درخواس��ت ابالغ بوس��يله نش��ر آگهي شده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 براي 
يك نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدينوس��يله 
ب��ه نامب��ردگان اب��الغ مي ش��ود ك��ه در تاري��خ 90/11/12 س��اعت 8/30 صب��ح جه��ت 
رس��يدگي در ش��عبه نه��م دادگاه عمومي حقوقي اصفه��ان حاضر ش��ويد در صورت عدم 
حض��ور و يا عدم ارس��ال اليح��ه دفاعيه و يا عدم معرف��ي وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگي و

 

رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 1239۵ مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي 
اصفهان

احضار
8/430 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵4202800، ش��ماره پرون��ده: 90099803۵9600843، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 900921، محاك��م كيف��ري دادگس��تري شهرس��تان اصفه��ان به 
موج��ب كيفرخواس��ت ص��ادره در پرون��ده كالس��ه 90099803۵9600843 ب��راي محمد 
ش��يخ االسالمي و س��عيد بيژني به اتهام س��رقت مس��توجب تعزير و تحصيل مال از طريق 
 نامش��روع يا سوءاس��تفاده و تقلب از امتيازات تقاضاي كيفر نموده كه رس��يدگي به موضوع 
به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگي ب��راي مورخه 1390/11/18 س��اعت 10:30 تعيين 
گردي��ده اس��ت با عنايت ب��ه مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ي به مته��م و در اجراي 
مقررات مواد 11۵ و 180 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري 
مرات��ب يك نوبت منتش��ر ت��ا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در وقت مق��رر در دادگاه 
 حاضر گردد. بديهي اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل
 خواه��د آم��د. م ال��ف/ 12401 اس��ماعيلي- دفت��ر ش��عبه 116 دادگاه عموم��ي جزاي��ي

اصفهان

تأسيس
8/464 ش��ماره: 3289/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فنی و مهندسی مهرازان برج ايرسا 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/08/12 تحت ش��ماره 4۵828 و شناسه ملی 
10260638320 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/08/12 از لحاظ امضاء ذيل 
دفات��ر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه 
س��اخت و ساز انواع ابنيه و س��اختمان و تعمير و نگهداری آن و خدمات وابسته – فعاليت 
در زمينه طراحی انواع س��ازه های فلزی – بتونی و انواع پيش ساخته ها – فعاليت در زمينه 
راه و محوطه – پل و تونل سازی – خدمات مربوط به راه و ترابری و امور ترافيکی – لوله 
كش��ی و انواع تاسيس��ات اعم از مکانيکی – برقی و هيدروليك – امور كش��اورزی اعم از 
كاش��ت – داشت و برداش��ت و انواع آبياری اعم از تحت فشار و بارانی – خدمات تسطيح 
و زهکش��ی – طراحی و نظارت و اجرا در امور س��اختمانی – راهسازی – اسکله – فضای 
س��بز – ام��ور بازرگانی عرض��ه و فروش – تهي��ه و توزيع كاالهای مج��از – تامين نيروی 
انس��انی – شركت در نمايش��گاه های داخلی و خارجی – عقد هرگونه قرارداد با بانکها به 
منظور گش��ايش اعتب��ار و تخصيص ارز – اخذ انواع ضمانت نام��ه و حواله و همچنين هر 

نوع عمليات بانکی در جهت تسهيل در امور منابع مالی برای اجرای امور بازرگانی – انجام 
خدمات حق العمل كاری – مش��اركت و سرمايه گذاری در ايجاد و بهره برداری واحدهای 
توليدی و صنعتی و پروژه های عمرانی – كش��اورزی – صنعتی و ش��ركت در مناقصات و 
مزاي��دات – ص��ادرات و واردات كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ وام از كليه بانکهای دولتی 
و خصوصی – مش��اركت و سرمايه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی و عقد هرگونه 
قرارداد با آنها – اخذ و اعطای نمايندگی از شركتهای دولتی و خصوصی – فعاليت در زمينه 
سيس��تم ها و تصفيه خانه های آب و فاضالب – بندها و س��دها – تونلهای آب و مخازن 
آب و ش��بکه های توزيع آب و شبکه هاي جمع آوری و انتقال فاضالب – فعاليت در زمينه 
خطوط انتقال آب – برق – نفت – گاز – پتروش��يمی و ش��بکه گازرسانی – خدمات فوالد 
و فوالدس��ازی – نصب و تجهيزات – جوش��کاری – نيروگاهها و پستهای فشار قوی برق 
و هرگونه اموری كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د- همچنين طراحی ش��هری – برنامه 
ريزی ش��هری و آماده س��ازی زمين. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت ب��ه مدت نامحدود. 
3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان – بهارستان – فاز2 – بلوک 
121- پالک 14۵ و 169- تلفن: 680۵66۵-0311. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يکصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد س��هم با نام می باشد كه مبلغ 
3۵0/000 ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانکی ش��ماره 4404/26 مورخ 1390/07/26  
نزد بانك صادرات ش��عبه توحيد پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان 
س��هام می باش��د. ۵- اولين مديران ش��ركت: 1-۵- آقاي نيما آذری به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-۵- خانم ش��هين نادری فر به س��مت نايب رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای ايمان 
آذری به س��مت عضو هيئت مديره. 4-۵- آقای ايمان آذری به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شركت 
با امضای مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر ش��ركت و اوراق عادی و اداری به 
امض��ای يکی از اعضای هيئت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر می باش��د. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای رضا نادری زاده به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای شهروز پناهی اصفهانی به 
 عنوان بازرس علی البدل. م الف 12۵14/2 آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركت ها و مؤسسات

غيرتجاري اصفهان
 

ابالغ رأي
8/466 كالس��ه پرونده: 6۵2/90، ش��ماره دادنامه: 1347-90/8/۵، مرجع رس��يدگي: شعبه 
هفتم ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: رجبعلي س��ليماني درچه نش��اني: درچه- خ 
ام��ام- كوچه اطلس- پ 18، خوانده: مهدي پورجوهري مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
مبلغ س��ي و پنج ميليون ريال بابت چك ش��ماره 919161 در تاريخ 90/3/30، با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاء ش��ورا ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح 
آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي آقاي رجبعلي 
سليماني درچه به طرفيت آقاي مهدي پورجوهري به خواسته مطالبه مبلغ سي و پنج ميليون 
ريال وجه چك به ش��ماره 919161-90/3/30 به عهده بانك تجارت ش��عبه ش��يخ صدوق 
به انضمام مطلق خس��ارت قانوني، ب��ا توجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مس��تندات 
در يد خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت توس��ط بانك محال عليه كه ظهوردر اش��تغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و اين كه خوانده علي رغم ابالغ 
قانوني )نشر آگهي( در جلسه حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه 
پس��ندي در مقام اعتراض نس��بت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوي 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رس��د كه مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، ۵1۵، ۵19 و ۵22 قان��ون آ.د.م حک��م بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ س��ي 
و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و هش��تاد و دو هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و 
خس��ارت تأخي��ر در تأديه از تاريخ سررس��يد چك موصوف )90/3/30( ت��ا تاريخ اجراي 
حک��م در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي ص��ادره غيابي و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض در محاكم 
 محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. م الف/ 12۵46 رفيعي- قاضي شعبه هفتم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/467 كالس��ه پرونده: 6۵1/90، مرجع رسيدگي: شعبه هفتم شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: رجبعلي س��ليماني درچه نش��اني: درچه- خ امام- كوچه اطل��س پ 28، خوانده: 
مهدي پورجوهري مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سي و شش ميليون ريال بابت چك 
ش��ماره 919162 به سررس��يد 89/12/2۵ به انضمام مطلق خسارات،  با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاء ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعوي آقاي رجبعلي سليماني درچه 
به طرفيت آقاي مهدي پورجوهري به خواس��ته مطالبه مبلغ س��ي و شش ميليون ريال وجه 
چك به ش��ماره 919162-89/12/2۵ به عهده بانك تجارت ش��عبه شيخ صدوق شمالي به 
انضمام مطلق خس��ارت قانون��ي، با توجه به محتويات پرونده و بقاي اصول مس��تندات در 
ي��د خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت توس��ط بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و اين كه خوانده علي رغم ابالغ 
قانوني )نشر آگهي( در جلسه حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه 
پس��ندي در مقام اعتراض نس��بت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوي 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رس��د كه مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198، ۵1۵، ۵19 و ۵22 قانون آ.د.م حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ س��ي و 
ش��ش ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و هش��تاد و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )89/12/2۵( تا تاريخ اجراي حکم 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غياب��ي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواه��ي در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 
 عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف/ 12۵4۵ رفيعي- قاضي شعبه هفتم حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/468 در خصوص پرونده كالس��ه 90-1391 ش 11 خواهان جواد الماس��ي دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه مبلغ سي و پنج ميليون ريال بموجب پنج فقره چك بانك ملت به شماره هاي 
 ،7/000/000-338069/۵0  ،7/۵00/000-3380۵8/47 ري��ال،   6/۵00/000-3380۵7/61
338070/40-7/000/000، 338071/26-7/000/000 ريال خسارات دادرسي و تأخير تأديه 
به طرفيت محمدجواد ميرزايي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز ش��نبه مورخ 
90/9/19 س��اعت 10/30 تعيي��ن گرديده،  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. ش��عبه 11 حقوقي مجتمع ش��ماره يك شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/471 در خصوص پرونده كالس��ه 1037/90 خواهان مريم اس��دي دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه نفقه به طرفيت مس��عود س��لطاني نژاد تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز 
يکش��نبه مورخ 90/10/4 ساعت 11 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. م الف/ 12۵66 مدير دفتر شعبه سوم حقوقي 

مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/472 آقاي رزمين نادرپور داراي شناس��نامه ش��ماره 9401 به ش��رح دادخواست به كالسه 
90-3499 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان عبدالحسين نادرپور بشناسنامه 19446 در تاريخ 89/6/24 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و يك عيال به 
نام ه��اي ذيل: 1- رزمين نادر پور ش ش 9401 پس��ر متوفي، 2- ش��روين نادرپور ش ش 
183۵ پس��ر متوفي، 3- مريم جمش��يد مهر ش ش 660 عيال متوفي و الغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يکمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه ازمتوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهي صادر خواهد ش��د. م الف/ 12۵44 رئيس ش��عبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف 

اصفهان
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مزایده

6/۵87 اج��رای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در خص��وص پرونده 1192/89ج 
ح/14 ل��ه آقای محمدعلی تركی داير ب��ر مطالبه مبلغ 23/913/700 ري��ال بابت طلب عليه 
آق��ای رس��ول طائبی )كارفرمای ش��ركت تکنوب��ارش( در آدرس: خيابان ج��ی – چهارراه 
اديس��ون – س��رچهار – ش��ركت تکنوبارش و مبلغ ۵0/000 ريال حق االج��رای دولتی در 
نظر دارد جلس��ه مزايده ای را در تاريخ 1390/9/10 س��اعت 9 صبح در ش��عبه 14 دادگاه 
حقوق��ی واق��ع در اصفه��ان – خيابان نيکبخت – س��اختمان دادگس��تری – طبقه س��وم – 
ات��اق 323 جه��ت فروش: 1 – موتور ب��رق مارک loncin-615kw  ي��ك عدد به قميت 
4/000/000 ريال.2- موتور آبکش نو مارک Robin س��ه ع��دد به مبلغ 2/۵00/000 ريال. 
3- موت��ور ب��رق نو م��ارک R1000ss-technic ي��ك عدد به مبل��غ 800/000 ريال. 4- 
الکت��رو پمپ آب مدل cpm با مش��خصه 0.75kw-Q-1.5/min-2850rpm چينی 10 
 ع��دد ب��ه قيمت جمع��ا 10/۵00/000 ري��ال. ۵- الکترو پمپ آب مدل 20kc با مش��خصه
2.2kw-Q=450L/min-H=30 M-2850 rpm س��ه ف��از چينی 4 عدد جمعا به مبلغ 
۵/600/000 ري��ال. ك��ه با توجه به نتيجه ارزيابی و كيفيت موج��ود و در نظر گرفتن عوامل 
موثر در قضيه جمعا به مبلغ 23/400/000 ريال )بيست و سه ميليون و چهارصد هزار ريال( 
ارزيابی گرديده اس��ت. طالبين خريد می توانند پنج روز قبل از جلسه مزايده به آدرس فوق 
الذكر مراجعه و بازديد نمايند. كس��انی حق شركت در مزايده را دارند كه حداقل 10% مبلغ 
موضوع فروش را نقدا در جلس��ه مزايده به همراه داش��ته باشند. مزايده از مبلغ ارزيابی شده 
ش��روع و برنده فرد يا افرادی می باش��ند كه باالترين قيمت را از نظريه كارش��ناس پيشنهاد 

نمايد. م الف: 9278 سليمانی – دادورز اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان   
 

مزایده 
7/۵76 اجرای احکام ش��عبه 22 دادگاه حقوقی )خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرايی كالس��ه 2۵8/89 له خانم اكرم اس��کندری، عليه آقای مهدی زمانی و منصور 
طاه��ری و عل��ی زمانی با خواس��ته مطالبه قس��متی از مهريه به ميزان ۵ عدد س��که به مبلغ 
28/300/000 ري��ال و 1۵7/131/260 بابت وجه نقد و هزينه نش��ر و كارشناس��ی و هزينه 
های اجرايی و مبلغ 4/368/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و مبلغ 10/939/884 ريال بابت 
ح��ق االجرا در حق صندوق دولت جلس��ه مزايده ای به منظور ف��روش: 1- 42/۵ حبه )به 
فرض ششدانگ بودن( يك باب خانه )دو طبقه( واقع در اصفهان – خانه اصفهان – خيابان 
ش��هيد خليفه سلطانی )گاز( – خيابان شهيد اسماعيلی )مارچين( – كوچه گلستان – انتهای 
ش��رقی – بن بست گلس��تان منزل آقای محمود زمانی كه فاقد سند رسمی مالکيت است و 
دارای قولنامه عادی اس��ت در زمينی به مس��احت تقريبی 79/۵ مترمربع احداث شده. طبقه 
همکف به صورت مس��کونی يك خوابه و طبقه اول آن به صورت نيمه كاره می باش��د كه 
فقط سقف آن از نوع تيرچه و بلوک و عايق كاری بام آن اجرا شده. جمع اعيان احداثی هر 
دو طبقه تقريبا 100 مترمربع می باش��د كه متصرف فعلی آن خواهان و خوانده )آقای مهدی 
زمانی( می باشد كه جمعا به مبلغ 340/000/000 ريال ارزيابی می گردد. 42/۵ حبه آن معادل 
200/739/144 ريال بدهی محکوم عليه در حق محکوم له می باش��د. 2- امتياز يك دستگاه 
تلفن همراه به شماره 09134122601 كه توسط كارشناس به مبلغ 1/6۵0/000 ريال ارزيابی 
گرديده و علی الحس��اب تا مورخ 89/7/1 مبل��غ 332/000 ريالی بدهی دارد، برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند جهت ش��ركت در خريد در تاريخ 1390/9/10 س��اعت 9:30 صبح 
در دفتر اين اجرا اتاق 109 طبق اول س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان حاضر شوند. 
فروش از مبلغ ارزيابی شده شروع و برنده كسی خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت 
بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده دادگستری واريز 
كرده، هزينه های مربوطه را متقبل ش��ود. م الف: 10933 افغانی – مدير اجرای احکام شعبه 

22 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

احضار
7/679 چون جهاد كش��اورزي ش��کايتي عليه آقاي علي بركت مبني بر تغيير كاربري مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900۵76 ک 112 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
90/10/7 س��اعت 10/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا 
حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يک��ی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعم��ل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11293 خاقاني- مدير دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
7/702 چون آقاي علي يدالهي شکايتي عليه آقاي حشمت اله يدالهي مبني بر توهين و ضرب 
و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900273 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز 90/10/21 س��اعت 10/۵ صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11334 محس��ني- مديردفتر ش��عبه 120 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
7/703 چون ش��کايتي عليه آقاي حسن طاهري مبني بر ضرب و جرح با چاقو و شركت در 
نزاع دس��ته جمعي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900843 ک 116 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 90/10/20 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی 
از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می 
آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11333 مديردفتر شعبه 116 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
8/103 چون آقاي مجتبی هنری فرزند مهدی دادخواس��تی عليه آقاي نصير محققيان مبني بر 
مطالبه مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900777 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 1390/10/19 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه خوانده مجهول المکان می باشد 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از خوانده مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمي��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11433 رحيمی - مدير دفتر ش��عبه 1۵ 

دادگاه عمومي حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
8/206 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵1003۵۵6، ش��ماره پرون��ده: 90099803۵1000416، 
شماره بايگاني شعبه: 900416، خواهان محمدرضا ممبيني دادخواستي به طرفيت خواندگان 
مرتضي موس��وي و اكبر رفيعي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگي به شعبه دهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 316 ارجاع و به كالس��ه 90099803۵1000416 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1390/10/28 و س��اعت 11:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی 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 رسيدگی حاضر 

گردد. م الف/ 11797 هاشمي- مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
8/2۵8 ش��ماره درخواست: 90104603۵230003۵. شماره پرونده: 90099803۵2301180. 
شماره بايگانی شعبه: 901221. خواهان خانم سميه فتح الهی فارسانی دادخواستی به طرفيت 
خوان��ده علی تجدد فرزند اصغر به خواس��ته ثبت واقع��ه ازدواج تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه بيست و سوم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خياب��ان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيکبخت – 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه همکف – اتاق شماره ۵1 ارجاع و به كالسه 
90099803۵2301180 ح/23 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1390/10/26 ساعت 11:30 

تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يکی 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: 11948 جمشيدی – 

مدير دفتر شعبه بيست و سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ
8/306 ش��ماره دادنامه: 90099703۵06008۵2. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵06000۵0. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 9000۵0. خواهان: صندوق مهر امام رضا)ع( به نمايندگی آقای علی 
عظيم زاده با وكالت خانم مليحه الس��ادات اميريان به نش��انی اصفهان – خيابان شيخ صدوق 
شمالی – روبروی بانك شهر – ساختمان 220 – دفتر آقای عباسعلی رفيعی. خواندگان: 1- 
آقای اسماعيل حاج هاشمی به نشانی ملك شهر – خيابان 22 بهمن – كوی ابوذر – خيابان 
مينا – پالک4 )مجهول المکان(. 2- آقای سيد رسول عقيلی به نشانی اصفهان – فرمانداری 
)مجهول المکان(. 3- آقای عليرضا حاج هاش��می به نش��انی ملك شهر – انقالب اسالمی – 
خيابان كاج – مهتاب يك. خواس��ته: مطالبه خسارت. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. 
در خص��وص دعوی صندوق مهر ام��ام رضا)ع( با وكالت خانم مليحه الس��ادات اميريان به 
طرفيت آقايان 1- عليرضا حاج هاشمی. 2- اسماعيل حاج هاشمی. 3- سيد رسول عقيلی به 
خواسته مطالبه مبلغ اصل وام به مبلغ 10/000/000 ريال و كارمزد متعلقه به مبلغ 631/2۵0 
ريال و مبلغ 9/017/630 ريال جريمه عدم پرداخت و خس��ارت تاخير تاديه برابر ش��اخص 
بانك مركزی به انضمام هزينه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل از توجه به دادخواست تقديمی 
وكيل خواهان و با توجه به تصوير مصدق قرارداد پرداخت تس��هيالت مالی خوداشتغالی كه 
به موجب آن خوانده رديف اول به عنوان گيرنده وام و ديگر خواندگان به عنوان ضامنين وام 
ماخوذه، پرداخت اصل وام و كارمزد و جريمه متعلقه را متضامناً تقبل نموده اند و با عنايت 
به اظهارات خوانده رديف اول به عنوان گيرنده وام، مبنی بر اينکه تاكنون نسبت به پرداخت 
اقساط وام اقدام ننموده است و دعوای مطروحه و مستندات وكيل خواهان، از هرگونه ايراد 
و دفاع ديگر خواندگان مصون مانده است دادگاه دعوای مطروحه را از جهت مطالبه اصل و 
جريمه و كارمزد محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد 10 قانون مدنی و 403 قانون 
تجارت و مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 قانون آيين دادرس��ی مدنی رای بر محکوميت خواندگان 
بصورت متضامنًا به پرداخت مبلغ جمعًا 18/964/402 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 379/300/000 ريال هزينه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق خواهان و 
نس��بت به مطالبه خسارت تاخير تاديه برابر شاخص، بابت مطالبه جريمه تاخير قرارداد رای 
ب��ر بطالن دعوا صادر و اعالم می نمايد رای صادره نس��بت به خوانده رديف اول حضوری 
و نس��بت به سايرين غيابی و به ترتيب ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر 
خواه��ی در دادگاه تجدي��د نظر اس��تان و واخواهی در همين دادگاه اس��ت. م الف: 12126 

محمدی – رئيس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
8/307 شماره دادنامه: 90099703۵1200610. شماره پرونده: 89099803۵1200842. شماره 
بايگانی شعبه: 890847. خواهان: بانك صادرات اصفهان با مديريت آقای محمدرضا عرفانی 
با وكالت خانم آزاده باللی مهياری به نش��انی اصفهان – دروازه ش��يراز – مجتمع ماكان2- 
طبق��ه اول – واح��د 4- دفتر وكالت آقای ش��رافت. خواندگان: 1- آقای مصطفی يوس��فی. 
2-آقای اكبر دهنوی همگی به نشانی اصفهان – دهنو – خيابان شهدای محرم – كوی ناصر 
دهنوی. 3- آقای قربانعلی زراعتکار به نش��انی اصفهان – دهنو – چهارراه مخابرات – كوی 
ش��هيد محمدی – پالک31. 4- آقای عباس��علی اكبری به نشانی اصفهان – دهنو – چهارراه 
مخابرات – ولی عصر شمالی. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دعوی خانم آزاده 
باللی مهياری بوكال��ت از بانك صادرات اصفهان بطرفيت آقايان 1- قربانعلی زراعتکار. 2- 
مصطفی يوس��فی. 3- اكبر دهنوی. 4- عباسعلی اكبری بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ريال وجه يك فقره س��فته به شماره ۵44۵22-89/3/1 به انضمام كليه خسارات قانونی – با 
توجه به وجود اصل س��فته مس��تند دعوی در يد خواهان و واخواست صورت گرفته نسبت 
به آن كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان دارد و با توجه به اينکه از سوی 
خوان��دگان دفاع��ی كه اعالم برائت ذمه آنان را اقتضاء نمايد ب��ه دادگاه ارائه نگرديده دادگاه 
دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و با استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 198 
و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قان��ون آيين دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکوميت خواندگان بصورت 
تضامنی به پرداخت 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 2/060/000 ريال بابت هزينه 
دادرس��ی و 3/600/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و 1/002/300 ريال بابت واخواست و 
هم چنين خسارت تاخير بصورت روزانه 4400۵ ريال از تاريخ سر رسيد تا زمان وصول در 
ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه خواهد بود. م الف: 1213۵ حفيظی – رئيس ش��عبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائيه
8/311 ش��ماره اجرائيه: 90104203۵0300274. ش��ماره پرون��ده: 90099803۵03003۵2. 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 9003۵2. بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
90100903۵0302164 تقديمی از س��وی محکوم له روح اله حيدری به نشانی خمينی شهر 
– چهار راه شريعتی – ابتدای 17 شهريور – بن بست سمت چپ اول – جنب الهاف دوزی 
– پ��الک16۵. و براس��اس مفاد دادنامه )غياب��ی( مربوطه به ش��ماره 90099703۵03007۵4 
صادره از سوی اين دادگاه، محکوم عليه محمد همتی دشت پاگردی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/0۵۵/000 
ريال بابت هزينه دادرس��ی و هم چنين پرداخت خس��ارات ديركرد از تاريخ سررس��يد دين 
لغايت زمان پرداخت )كه محاس��به آن براس��اس ش��اخص اعالمی از سوی بانك مركزی بر 
عه��ده اجرای احکام خواهد بود( در حق محک��وم له و همچنين پرداخت مبلغ ۵/000/000 
ري��ال بابت حق االجرای دولتی )نيم عش��ر دولتی( كه بايد در ح��ق صندوق دولت بپردازد. 
محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجراء گذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه 
اجراء حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مف��اد اجرائيه نداند بايد 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 سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن برای فرار در 
پرداخ��ت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت 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 محکوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 
اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 12122 دادخواه – مدير 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائيه
8/313 ش��ماره اجرائيه: 90104203۵2400183. ش��ماره پرون��ده: 89099803۵2401349. 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 8913۵1. بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
90100903۵2402۵77 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 90099703۵2400۵14 محک��وم عليه 
محمدرضا مصطفايی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
س��يصد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 6/081/000 ريال بابت خسارت دادرسی و 
مبلغ 8/400/000 ريال بابت حق الوكاله بدوی و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ های 7/1 
و 8/1 و 89/9/1۵ لغاي��ت تاري��خ اجرای رای وفق مق��ررات در حق محکوم له جواد باقری 
كرم ورنوس��فادرانی فرزند علی به نشانی خمينی شهر – سه راه آتشگاه – ابتدای اميركبير – 
روبروی زيتون – بنگاه باقری پرداخت مبلغ 1۵/000/000 ريال بابت حق االجرا نيز بر عهده 
محکوم عليه می باش��د. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ 
اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء گذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی كند كه اجراء حکم و استيفاء محکوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد 
ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود 
بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متی از ماده 34 اجرای 

احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه 
ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 1212۵ صادقی 

هاردنگی – مدير دفتر شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار 
8/316 ش��ماره ابالغيه: 9010100362000943. ش��ماره پرون��ده: 90099803620013۵6. 
شماره بايگانی شعبه: 90138۵. در پرونده كالسه 90099803620013۵6 اين شعبه سيد علی 
اصغر فياض فرزند س��يد مهدی به اتهام نگهداری مواد روان گردان از نوع شيش��ه 20 سانتی 
گرم و نگهداری آالت و ادوات استعمال مواد مخدر پايپ و نگهداری مشروبات الکلی تحت 
تعقيب قرار گرفته اس��ت. با عنايت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
11۵ قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا در موعد يك ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردد. بديهی است 
در ص��ورت عدم حضور مطابق مقررات رس��يدگی غيابی بعمل خواهد آمد. م الف: 1211۵ 

داديار شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

احضار
8/323 در پرونده كالس��ه 9006۵1 ب 4 ش��عبه 4 بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي اكبر فوالدي نماينده حقوقي دانشگاه تربيت مدرس شکايتي عليه آقاي مجتبي 
اس��کندري فرزند عين ال��ه داير بر جعل گواهي پايان تحصيالت دانش��گاه تربيت مدرس و 
اس��تفاده از آن در دفتر مركزي ش��ركت ظريف مصور مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به 
اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينکه متهم مجهول المکان مي باش��د، حسب ماده 11۵ آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از 
تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت يکماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني كامل 
خود جهت پاس��خگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12133  مدير دفتر ش��عبه 4 بازپرسي 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/326 چون خانم ش��يوا مظفري فرزند منصور شکايتي عليه خانم زهره نيك سرشت فرزند 
قربانعلي مبني بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي نس��بت به دخترش مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالس��ه 881348 ب 1 اين بازپرس��ي ثبت گرديده. لذا نظر به اينکه متهم مجهول المکان 
ميباشد حسب ماده 11۵ قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و ازمتهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يکماه 
پس ازنش��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/ 12130  مدير دفتر شعبه اول 

بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/328 چ��ون آقاي��ان پرويز، حامد و محمود همتيان ش��کايتي عليه آقاي مس��عود رنجبران 
فرزن��د عباس مبن��ي بر كالهبرداري مطرح نم��وده كه پرونده آن به كالس��ه 900699 ب 1 
اين بازپرس��ي ثبت گرديده. لذا نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباش��د حسب ماده 11۵ 
قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و 
نش��ر مي ش��ود و ازمتهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يکماه پس ازنش��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/ 12129  مدير دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/329 چون آقاي منصور جمالي عسکراني فرزند اسداله و خانم صديقه دادخواه دستجردي 
فرزند محمود به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده 
ب��ه كالس��ه 901261 ب ۵ اين دادياري ثبت گرديده. لذا نظر ب��ه اينکه متهم مجهول المکان 
ميباشد حسب ماده 11۵ قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و ازمتهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يکماه 
پس ازنشر آگهي جهت پاسخگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12128  غالمپور- دفتر شعبه پنجم 

بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/330 در پرون��ده كالس��ه 900920 د 14 ش��عبه 14 دادياري دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي يادگار اميريان فرزند حسن شکايتي عليه آقاي محمدعلي بادكوپه لنباني فرزند 
ابوالقاسم داير بر خيانت در امانت، كالهبرداري- فروش مال غير مطرح نموده كه در جهت 
رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينکه متهم مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 
11۵ قان��ون آئين دادرس��ي كيفري مرات��ب يك نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي 
مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نش��اني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12113  قربانيان- داديار 

شعبه 14 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/332 در پرونده كالس��ه 900908 ب 4 ش��عبه 4 بازپر س��ي دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي عباس شماعيل فرزند حسن شکايتي عليه آقاي پيمان سالح برزين داير بر اتهام 
خيانت در امانت مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 11۵ قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارده و 
دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 12111 مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
8/333 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0603684، ش��ماره پرون��ده: 90099803۵060048۵، 
شماره بايگاني شعبه: 900491، خواهان بانك ملت به مديريت علي ديوانداري دادخواستي به 
طرفيت خواندگان محمد فهيمي و منصور زماني )مجهول المکان( و ياسر محمدپور و عزت 
اله س��لطان تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگي 
به ش��عبه شش��م دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و 
به كالسه 90099803۵060048۵ ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1390/10/18 و ساعت 
10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده )منصور زماني( 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 يکي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م 

الف/ 12110 دفتر شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
8/33۵ چون آقاي عباس خزائي ش��کايتي عليه آقاي اصغ��ر بنکدار مبني بر مزاحمت تلفني 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900472 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
90/9/29 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم 
مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12108 محس��ني- مدير دفتر ش��عبه 120 دادگاه عمومي 

جزايي اصفهان
 

ابالغ
8/338 نظر به اينکه خانم زهرا ش��ايان به اتهام توهين و تهديد و مزاحمت در محل كس��ب 
و كار حس��ب شکايت خانم اعظم عليمرادی فرزند حس��ين از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 901229د27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 

او ممکن نگرديده بدينوس��يله در اجرای ماده 11۵ قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در ام��ور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود 
در ص��ورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
ش��د. م الف: 12104 داديار شعبه 27 دادياری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان
 

احضار
8/339 نظر به اينکه در پرونده كالسه 900878 د28 آقاي اسحاق علي حيدري تبعه افغانستان 
به اتهام مزاحمت تلفني از طرف اين دادياري تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون 
آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ نشر آگهي 
در ش��عبه 28 دادياري به آدرس اصفهان خيابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسراي 
اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه 
از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. م الف/ 12103 داديار ش��عبه 28 

دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/340 نظر به اينکه در پرونده كالس��ه 900844 د28 آقاي غالمرضا سعيدي دهاقاني فرزند 
مصطفي به اتهام ضرب و جرح عمدي و توهين و فحاش��ي و قدرت نمايي با س��الح سرد از 
طرف اين دادياري تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 28 دادياري به 
آدرس اصفهان خيابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام 
قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 12102 ناصري- داديار شعبه 28 دادياري مجتمع شماره 

دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
8/341 نظر به اينکه در پرونده كالس��ه 89/۵699/030101/216 ک 2۵ آقاي غفور اس��لمي 
تبعه افغانستان به اتهام ايراد جرح با چاقو نسبت به سيدمحمد حسيني از طرف اين دادياري 
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده 
اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 1378 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 28 دادياري به آدرس اصفهان 
خيابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 12101  داديار ش��عبه 28 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان
 

احضار
8/342 نظر به اينکه در پرونده كالس��ه 900868 د 28 خانم ش��وكت طايي فرزند حسين به 
اته��ام مزاحم��ت تلفني و توهين و تهمت از طرف اين دادياري تحت تعقيب اس��ت و ابالغ 
احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده است بدين وسيله در اجراي 
ماده 11۵ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه 
از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 28 دادياري به آدرس اصفهان خيابان آتشگاه اصفهان مجتمع 
شماره 2 دادس��راي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 12100  

داديار شعبه 28 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
8/343 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای محمد عابدی فرزند غالمرضا ش��کايتی عليه آقای 
اصغ��ر ميررمضانی فرزن��د اكبر داير بر خيان��ت در امانت مجهول المکان به اين بازپرس��ی 
تس��يلم و به ش��ماره 900812ب16 ثبت گرديده است كه از مش��تکی عنه ظرف يك ماه از 
تاريخ نش��ر آگهی جهت رس��يدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجويز ماده 11۵ قانون 
آيين دادرس��ی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
ب��رای ي��ك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
م الف: 12099 ش��ريفي- مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
8/34۵ بدينوس��يله اعالم مي گردد آقاي محمدرضا بهرامي فرزند رمضان شکايتي عليه آقاي 
مهرداد س��نگيان فرزند محمد داير بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول مجهول المکان به اين 
بازپرس��ي تسليم و به ش��ماره 870۵۵3 ب 16 ثبت گرديده اس��ت كه از مشتکي عنه ظرف 
يکماه از تاريخ نش��ر آگهي جهت رس��يدگي دعوت به حضور مي شود و با تجويز ماده 11۵ 
قانون آئين دادرس��ي كيفري اي��ن آگهي به منزله ابالغ در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محل��ي براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ي اتخاذ تصميم خواهد 
نمود. م الف/ 12097 ش��ريفي- مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ي مجتمع شماره دو دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
8/346 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای محمدرضا شفيعی فرزند علی اكبر )نماينده حقوقی 
بانك سپه( شکايتی عليه آقايان: 1- حامد مستاجران. 2-علی رحيمی داير بر جعل و استفاده 
از سند مجعول مجهول المکان به اين بازپرسی تسيلم و به شماره 90079۵ب16 ثبت گرديده 
است كه از مشتکی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجويز ماده 11۵ قانون آيين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی 
اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 12096  مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
8/347 بدينوس��يله اع��الم می گ��ردد آقای منصور اكب��ری فرزند فضل علی ش��کايتی عليه 
آقای س��يد حس��ن موس��وی داير بر كالهبرداری مجهول المکان به اين بازپرس��ی تسيلم و 
ب��ه ش��ماره 90080۵ب16 ثبت گرديده اس��ت كه از مش��تکی عنه ظرف يك م��اه از تاريخ 
نش��ر آگهی جهت رس��يدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجويز ماده 11۵ قانون آيين 
دادرس��ی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی برای 
ي��ك نوب��ت درج و در ص��ورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصمي��م خواهد نمود. م 
 الف: 1209۵ ش��ريفي- مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع ش��ماره دو دادسراي عمومي

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
8/348 بدينوس��يله اعالم می گردد آقای رائد ميالدی فرزند علی ش��کايتی عليه آقای مهرداد 
حاجيان فرزند رضا داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی با سالح و فحاشی و تهديد و ارعاب 
مجهول المکان به اين بازپرس��ی تس��يلم و به ش��ماره 900796ب16 ثبت گرديده است كه 
از مش��تکی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی جهت رس��يدگی دعوت به حضور می 
ش��ود و با تجويز ماده 11۵ قانون آيين دادرس��ی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی 
اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 12093 مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
8/349 چون آقاي سعيد ولي و غيره شکايتي عليه آقاي مجيد معتمدي مبني بر سرقت مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 900211 ک 11۵ اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز سه 
شنبه 90/10/20 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان مي باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت ب��ه عمل مي آيد جهت 
رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي 
و دادگاه تصمي��م مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12106  مدير دفتر ش��عبه 11۵ دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان
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اطالع رساني
احضار

8/3۵0 چون آقاي س��عيد غالمي فرزند براتعلي شکايتي عليه آقاي محمد شيراني مبني بر ايراد 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901070 ک 114 اين دادگاه ثبت،  
وقت رس��يدگي براي روز 90/10/13 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 
و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1219۵ مرتضايي- مدير دفتر ش��عبه 114 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ 
8/3۵1 آگهی ابالغ مفاد اجرائيه در كالسه پرونده 1269/89ح/9 محکوم له محمد حسين اكبری 
فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان – خيابان امام خمينی – خيابان شريف شرقی – تقاطع دوم – 
مبلمان خليج فارس – محکوم عليها 1- شركت جهان گستر كاالی فراز بختياری. 2- احمدعلی 
رستمی هر دو مجهول المکان به موجب دادنامه غيابی 90099703۵0900۵4۵ مورخ 90/4/19 
محکوم عليها محکومند متضامناً به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ پنج ميليون و شصت و سه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله 
وكيل و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد در حق محکوم له بعالوه پرداخت مبلغ 
دوازده ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق االجرا مفاد اجرائيه مس��تندا به ماده 9 قانون اجرای 
احکام يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد كه محکوم 
عليهما مجهول المکان در فرجه قانونی ضمن اعالم و آدرس از حق قانونی خود استفاده نمايند. 

م الف: 12193  رئيس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
8/3۵4 چون آقاي فرش��يد ميرزايي فرزند همايون ش��کايتي عليه آقاي سروش مرادي مبني بر 
تحري��ق عمدي مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901066 ک 114 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/10/14 س��اعت 8/30 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينکه متهم مجهول 
المکان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 
و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12196 مرتضايي- مدير دفتر ش��عبه 114 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

جهت ابالغ به خوانده
8/3۵6 اجراي احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده كالسه 
900029 ج/2 مربوط به خواهان ها: 1. حسين برقي كار، 2. حکيمه خاتون رياحي و خوانده رضا 
حقيقي فرزند محمود با خواس��ته دس��تور فروش اقدام به برگزاري مزايده جهت فروش شش 
دانگ پالک ثبتي 4322 بخش 2 ثبت اصفهان در تاريخ 90/9/8 س��اعت 9 تا 10 صبح در محل 
خ نيکبخت، دادگس��تري كل استان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 برگزار نمايد. طالبين خريد 
مي توانند ۵ روز قبل از مزايده از محل ملك واقع در خ چهارباغ پايين، حدفاصل چهارراه تختي 
و ميدان شهدا، كوچه پرديس، پالک 21، كدپستي 8148633731 بازديد نمايند. مزايده از قيمت 
پايه )ارزيابي شده توسط كارشناس( آغاز و برنده كسي است كه حداقل 10 درصد مبلغ ارزيابي 
شده را در زمان مزايده به همراه داشته باشند و باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. نظر كارشناس 
به ش��رح ذيل مي باشد: محل به صورت يك باب منزل مسکوني است كه داراي قدمت بيش از 
سي سال مي باشد. در قسمتي داراي سيستم تركيبي ستون فلزي و ديوار باربر با سقف تيرآهن و 
طاق ضربي و در قسمت دوم سقف تيرچوبي و ديوار باربر و يك نيم طبقه قديمي نيز روي آن 
اجرا شده است. در آشپزخانه قسمتي كاشي شده و كابينت با صفحات فشرده چوبي اجرا گرديده 
است. درب ها به صورت چوبي قديمي و در برخي ديگر از فضاها از جنس پروفيل آهن و شيشه 
مي باشد. طبق سند ارائه گرديده با شماره ملك 4322 و شماره ثبت 1214۵ كه در بخش دو ثبت 
اصفهان به ثبت رسيده است، كه طي آن مساحت اين ملك 242/2 مترمربع اعالم گرديده است. 
داراي انشعابات آب و فاضالب و گاز و كنتور برق مي باشد. با توجه به موقعيت محل و كيفيت 
بنا و شکستگي هاي موجود در پالن ملك و در نظر گرفتن جميع جهات مؤثر در قضيه ارزش 
شش دانگ ملك مذكور براساس سند ارائه شده مبلغ 1/062/000/000 ريال و ارزش چهار حبه 
از اين ملك مبلغ ۵9/000/000 ريال )پنجاه و نه ميليون ريال( برآورد و اعالم مي گردد. م الف/ 

12202 از طرف مدير اجراي احکام شعبه 2 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/3۵8 ش��ماره ابالغيه: 9010100361۵02136، شماره پرونده: 9009980361۵012۵8، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901307، خواهان سميرا جديدي دادخواستي به طرفيت خوانده مهرداد داوري 
دولت آبادي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه بيست 
و هفتم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
ش��هيد نيکبخت- ساختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 34۵ ارجاع و به 
كالسه 9009980361۵012۵8 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1390/09/26 و ساعت 8:30 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المکان 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 يکي 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 رس��يدگي و استماع شهادت ش��هود حاضر گردد. م الف/ 12200  

منصوري- مدير دفتر شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
8/3۵9 ش��ماره دادنامه: 89099703۵1۵0172۵، شماره پرونده: 88099803۵1۵01182، شماره 
بايگاني شعبه: 881182، خواهان: آقاي حسين تفضلي به نشاني اصفهان پل وحيد كوچه ناژوان 
كوچه پاكروان پالک 78، خواندگان: 1- آقاي امير كيان حس��يني كيا، 2- آقاي رسول كوهانيان، 
3- آقاي امير كيوان حسيني كيا همگي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: دعوي 
آقاي حسين تفضلي به طرفيت آقايان امير كيوان حسيني كيا و رسول كوهانيان و امير كيان حسيني 
كيا به خواس��ته مطالبه دو ميليارد و نود ميليون و ششصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد ريال 
و خسارات دادرسي بدين شرح است كه خواهان اعالم نموده ضامن وام خواندگان در مؤسسه 
مالي و اعتباري قوامين بوده و با عنايت به اينکه خواندگان نسبت به بازپرداخت اقساط وام خود 
اقدام ننموده اند وي در اجراي ضمانت خود مجبور به پرداخت مبلغ خواسته بابت وام خواندگان 
گرديده است. مؤسسه مالي و اعتباري قوامين ادعاي خواهان را مورد تأييد قرار داده و خواندگان 
نيز در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعي كه بي اعتباري مستندات خواهان يا برائت ذمه خود را ثابت 
سازند ارائه ننموده اند و با عنايت به اينکه ضامن بعد از اداء دين حق رجوع به مضمون عنه خود 
را دارد دعوي خواهان ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي 
مدني و ماده 709 قانون مدني آقاي رس��ول كوهانيان به پرداخت مبلغ هش��تصد و پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواس��ته و شانزده ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال و آقاي اميركيان حسيني 
كيا به پرداخت مبلغ هفتصد و چهل ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهارده ميليون و 
هفتصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و آقاي اميركيوان حسيني كيا به پرداخت مبلغ 
پانصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ نه ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
دادرسي در حق خواهان محکوم مي گردند. در زمان اجراي حکم خسارت تأخير تأديه مبالغ فوق 
از تاريخ مطالبه )اس��فند 88( لغايت زمان اجراي حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمي بانك 
مركزي محاسبه و از محکوم عليه وصول و به محکوم له ايصال خواهد شد. پس از اجراي حکم 
خواهان مکلفند هزينه دادرسي را پرداخت نمايند. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است. م 

الف/ 12199 سراج- رئيس شعبه 1۵ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
8/360 ش��ماره دادنامه: 90099703۵3001030، شماره پرونده: 89099803۵8301680، شماره 
بايگاني شعبه: 900196، شاكي: خانم فرشته شجاعي به نشاني خ پروين خ كوهسار ک شهرزاد 
پ 1، متهم: آقاي محمدرضا كريمي به نش��اني مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزير، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه:  در خصوص اتهام محمدرضا كريمي دائر بر س��رقت كيف دس��تي متعلق به شاكيه 
فرشته شجاعي حاوي هشت ميليون ريال وجه نقد و كارت هاي عابر بانك و سوخت و ملي و 
گواهينامه دفترچه بيمه و دو فقره چك حامل بانك كشاورزي از توجه به كيفرخواست تنظيمي 
از سوي دادسرا بزهکاري وي بنظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 661 قانون 
مجازات اس��المي حکم بر محکوميت وي به تحمل دو سال حبس تعزيري و 74 ضربه شالق 
صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه 

و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 
12198 اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تأسيس

8/361 شماره: 3193/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت ايده پرداز سرآمد سپاهان سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/08/0۵ تحت شماره 4۵83۵ و شناسه ملی 10260637602 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/08/۵ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه های مشاوره و پياده سازی سيستم های 
مديريتی و بهره وری و تعالی سازمانی از قبيل سيستم های ايزو 9001 و 14001 و 18001 او اچ 
اس آ اس و شش سيگما و ساير امور مرتبط و وابسته و انعقاد قرار داد و همکاری با كليه ارگان ها 
و ادارات و اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه های مذكور و شركت در مناقصات و مزايدات 
دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شركت 
– اخذ و اعطای نمايندگی از ش��ركتهای داخلی و خارجی و انجام س��اير هماهنگی های الزم با 
شركتها و موسسات و هر گونه اموری كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – سی 
و س��ه پل – اول خيابان چهارباغ باال – مجتمع تج��اری اداری كوثر – واحد ۵13)719 اداری( 
– كدپس��تی 8173696871. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/0۵0/000 ريال منقسم به يکصد و پنج 
سهم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد و پنج سهم با نام می باشد كه مبلغ 400/000 ريال توسط 
موسسين طی گواهی بانکی شماره ۵2۵/9183۵ مورخ 1390/07/30  نزد بانك ملت شعبه شيخ 
بهايی اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولين 
مديران ش��ركت: 1-۵- آقاي سيد علی اكبر رنجبران به سمت رئيس هيئت مديره. 2-۵- آقای 
عباسعلی آزادی به سمت نايب رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای عبدالحسين متقی به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-۵- آقاي عبدالحسين متقی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای مديرعامل و يکی 
از اعضای هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری 
مصوبات هيئت مديره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهديار رحيمی به 
عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حسام الدين حاجی زاده ارمکی به عنوان بازرس علی البدل. م 

الف: 1/ 12176 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تغييرات
8/362 شماره: 19۵6/ت90/103. آگهی تغييرات شركت سيما تجارت آيريك سهامی خاص به 
شماره ثبت 417۵9 و شناسه ملی 10260۵94917. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه مورخ 1390/07/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- موسسه حسابرسی امين تدبير بصير 
به عنوان بازرس اصلی، آقای حس��ين مختاری كرچگانی به عنوان بازرس علی البدل برای يك 
سال مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت 
انتخاب شد. 3- ترازنامه و حساب های سود و زيان سال مالی منتهی به 1389/12/29 به تصويب 
رس��يد. در تاريخ 1390/08/0۵ ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد 
تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 2176/2 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 
 

تأسيس
8/363 ش��ماره: 3171/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت پارسيان نقشه اسپادانا سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/08/04 تحت شماره 4۵79۵ و شناسه ملی 10260637412 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/08/04 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهی می شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت های بازرگانی از قبيل واردات و صادرات، 
خريد و فروش، توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهيالت از بانکهای 
دولت��ی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف ش��ركت – انجام كليه امور مربوط به ترخيص 
كاال از گمركات كش��ور – ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی – مشاركت و 
س��رمايه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی – انجام كليه امور خدماتی از قبيل طراحی و 
نقش��ه برداری – نظارت اجرا در زمينه كليه امور عمرانی – س��اختمانی – راهسازی – طراحی 
و اجرای فضای س��بز و خدمات مربوط به درختکاری و طرح های فضای سبز – جدول بندی 
– آذي��ن بندی ميادي��ن و خيابان ها و هرگونه اموری كه بنحوی با موضوع ش��ركت مرتبط می 
باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان - خيابان رودكی – س��اختمان احسان – طبقه زيرين هواپيمايی نگين 
گش��ت. سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد 
يکصد س��هم با نام می باشد كه مبلغ 3۵0/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 
۵06 م��ورخ 1390/07/19  نزد بانك اقتصاد نوين ش��عبه بلوار وحيد اصفهان پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولين مديران شركت: 1-۵- آقاي 
محمدرضا خليلی به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-۵- خانم الهام جهانگيری به س��مت نايب 
رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای شهرام آقاطهرانی به سمت عضو هيئت مديره. 4-۵- آقاي شهرام 
آقاطهرانی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای دو نفر از قرار مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با 
مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره است. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا نوری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حس��ين ش��اه 
محمدی حيدری به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 12143 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها 

و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ
8/384 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به مس��عود سعيدی نايينی فرزند عباس موضوع دادخواست 
موسسه مالی و اعتباری قوامين مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالسه 900436ح/9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواست ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت 
در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ 
می شود كه در تاريخ 90/10/14 ساعت 10 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم 
معرفی وكيل دادگاه غياباً رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.  م الف/ 12333 مدير دفتر 

شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقی اصفهان

ابالغ
8/387 ش��ماره دادنامه: 90099703۵3301062. شماره پرونده: 900998036460030۵. شماره 
بايگانی شعبه: 900701. شاكی: آقای امان اله قاضی زاده به نشانی اصفهان – خيابان امام خمينی – 
خيابان حکيم صفايی – روبروی تعاونی درب و پنجره سازی. متهم: آقای مهدی مفيدی خوزانی 
به نش��انی مجهول المکان. اتهام: مزاحمت تلفنی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رس��يدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای دادگاه. در خصوص شکايت آقای امان اله قاضی زاده فرزند محمدكاظم عليه آقای 
سيد مهدی مفيدی خوزانی مبنی بر ايجاد مزاحمت تلفنی از توجه به محتويات پرونده، گزارش 
مامورين و تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواست صادره و داليل مندرج در آن از جمله شکايت 
ش��اكی و اس��تعالم بعمل آمده از طريق پرينت اداره مخابرات و عدم حضور متهم كه از طريق 
نشر آگهی احضار شده است و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز 
دانسته با استناد به ماده 641 از قانون مجازات اسالمی و رعايت بند ۵ ماده 22 همان قانون وی را 
به پرداخت دو ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نمايد. 
رای صادره غيابی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد. 

م الف: 123۵1 نجفی – رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ رأي
8/388 شماره دادنامه:90099703۵1200619، ش��ماره پرونده: 89099803۵1200843، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890848، خواهان:  بانك صادرات اصفهان با مديريت آقاي محمدرضا عرفاني 
ب��ا وكالت خانم آزاده باللي مهياري به نش��اني اصفهان دروازه ش��يراز مجتم��ع ماكان 2 ط اول 
واح��د 4 دفتر وكالت آقاي ش��رافت، خوان��دگان: 1- آقاي مهدي مهري به نش��اني اصفهان خ 
امام خميني دهنو روبروي بيمارستان امام خميني ک شهيد يوسفي، 2- آقاي سيد امير نوائي به 
نش��اني اصفهان فلکه دانش��گاه خ حکيم فرزانه بعد از چهارراه تراشکاري نوابي، 3. آقاي عزت 
اله قريش��ي به نش��اني اصفهان كيلومتر 20 جاده تهران، 4. آقاي رامين صدقي به نشاني اصفهان 
خميني ش��هر منظريه مجتمع مس��کوني جهان بلوک 33 طبقه دوم شرقي، خواسته: مطالبه وجه 
چك، گردشکار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي 
دادگاه: در خصوص دعوي خانم آزاده باللي مهياري بوكالت از بانك صادرات اصفهان بطرفيت 
آقايان 1- عزت اله قريش��ي 2- مهدي مهري 3- س��يد امير نوايي و 4- رامين صدقي بخواسته 

الزام خواندگان به پرداخت وجه سه فقره سفته به شماره هاي 779439-۵26621 و 089367 )به 
مبلغ 130/000/000 ريال( به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به وجود اصل س��فته ها 
و واخواس��ت هاي صورت گرفته نسبت به آنها در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه تضامني 
خواندگان در مقابل خواهان دارد و با توجه به اينکه از سوي خواندگان دفاعي كه اعالم برائت 
ذمه آنان را اقتضاء نمايد به دادگاه ارائه نش��ده و با توجه به اينکه در خصوص خس��ارت تأخير 
مورد مطالبه از سوي وكيل خواهان دليلي كه داللت بر توافق في مابين در اين خصوص نمايد 
ارائه نگرديده است دادگاه دعوي مطروحه را مقرون به صحت تلقي و به استناد مواد 309-307 
قانون تجارت و ۵1۵ و 198 و ۵20 و ۵19 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت تضامني 
خواندگان به پرداخت 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 2/6۵۵/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و 4/320/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و 1/306/900 ريال بابت هزينه واخواست 
و هم چنين خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد بعنوان تاريخ مطالب��ه تا زمان وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام خواهد بود در حق 
خواهان صادر و نسبت خسارت تأخير تأديه مازاد بر آنچه در پيش آمد حکم بر رد دعوي صادر 
و اعالم مي نمايد رأي صادره نس��بت به خواندگان غير از خوانده دوم غيابي و ظرف مدت 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود و نسبت به خوانده دوم حضوري و ظرف مدت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. م الف/ 123۵0 حفيظي- رئيس شعبه 12 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/390 ش��ماره دادنامه: 90099703۵4601296. شماره پرونده: 88099803۵8301481. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900476. ش��اكی: آقای محمد صادقی به نش��انی شهرک س��يمرغ – روبروی 
خورزوق – خيابان طباطبايی – پالک2. متهم: آقای رس��ول نوارچيان به نشانی مجهول المکان. 
اتهام: سرقت مستوجب تعزير. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رس��يدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد. 
رای دادگاه. اتهام آقای رس��ول نوارچيان دائر بر س��رقت وجه نقد و گوشی موبايل شاكی آقای 
محمد صادقی از توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات ضميمه و دالئل ابرازی و اظهارات 
مطلع و س��اير قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اينکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار 
كافی در جلسه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه ای نيز ارائه ننموده است، محرز است عليهذا 
دادگاه نامبرده را در اجرای مواد 661 و 667 قانون مجازات اس��المی به تحمل يك س��ال حبس 
و 74 ضربه شالق تعزيری و نيز استرداد مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار تومان در حق شاكی 
بابت سرقت وجه نقد و قيمت گوشی موبايل محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت 
ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف: 12347 اعظمی - رئيس 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ
8/391 ش��ماره دادنامه: 89099703۵1801۵26. شماره پرونده: 89099803۵1800۵49. شماره 
بايگانی ش��عبه: 890۵64. خواهان: خانم منيژه صمدی دارافش��انی ب��ا وكالت آقای علی اصغر 
احمدپور به نش��انی بهارس��تان – خيابان الفت – خيابان ارس – فرات7- پالک 442. خوانده: 
آقای جالل احمدپور مباركه به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه اجرت المثل. با بررسی 
محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه. در خصوص دادخواس��ت تقديمی خواهان خانم منيژه صمدی دارافشانی فرزند علی با 
وكال��ت اتفاقی آقای علی اصغر احمدپور بطرفي��ت خوانده آقای جالل احمدپور مباركه فرزند 
محمد مجهول المکان و بخواس��ته مطالبه اجرت المثل 42 س��ال زندگی مشترک با جلب نظر 
كارشناس، بدين توضيح كه وكيل خواهان اظهار داشته به موجب تصوير مصدق رونوشت سند 
نکاحيه شماره ترتيب 1426 مورخ 1347/3/2۵ دفتر ازدواج شماره 19 مباركه موكله با خوانده 
ازدواج ك��رده اس��ت و خوانده مجهول المکان می باش��د اجرت المثل اي��ام زوجيت را لغايت 
80/12/30 مطالبه می كنم علی هذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده، اظهارات خواهان و وكيل 
وی، قرائن و شواهد موجود، نظريه كارشناسی و با عنايت به اينکه خوانده از طريق نشر آگهی 
دعوت شده ولی حضور پيدا نکرده و دفاعی بعمل نياورده دعوی خواهان را محمول بر صحت 
تلقی و مس��تنداً به ماده 336 قانون مدنی و جواب س��وال 1140 )بند2(از استفتائات جديد جلد 
دوم آيت ا... العظمی مکارم شيرازی خوانده را به پرداخت مبلغ 161/300/000 ريال بابت اجرت 
المثل ايام زوجيت از تاريخ 1347/3/2۵ لغايت 1380/12/30 در حق خواهان محکوم می نمايد 
و خواهان مکلف است قبل از ابالغ دادنامه هزينه دادرسی را وفق مقررات در حق دولت پرداخت 
كند رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ و رويت قابل واخواهی در اين دادگاه و 
پس از آن ظرف همين مدت قابل تجديد نظرخواهی در محاكم محترم تجديد نظر می باشد. م 

الف: 12346 توكلی – رئيس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
8/394 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵3402903. شماره پرونده: 9009980364600981. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900961. برای رضا نوری به اتهام عدم رعايت ايمنی در كار كه منجر به فوت 
يا صدمه می ش��ود تقاضای كيفر نموده كه رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت 
رس��يدگی برای مورخه 1390/09/28 س��اعت 11:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 11۵ و 180 قانون آيين دادرسی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از 
اته��ام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور، 
 مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 12342 مرادی – رئيس شعبه 108 

عمومی جزايی اصفهان 
 

احضار
8/39۵ ش��ماره ابالغيه: 90101003۵340290۵. شماره پرونده: 90099803۵9۵00۵88. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900964. در پرونده كالسه 90099803۵9۵00۵88 برای وحيد سروش به اتهام 
تحريق عمدی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1390/09/29 س��اعت 09:00 تعيين گرديده اس��ت. ب��ا عنايت به مجهول المکان 
ب��ودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات مواد 11۵ و 180 قانون آيين دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از 
اته��ام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور، 
 مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 12341 مرادی – رئيس شعبه 108 

عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ 
8/397 شماره پرونده: 87099803۵8300747-ک121. شماره دادنامه: 87099703۵4701۵49-
87/12/19. ش��ماره بايگانی: 870936. مرجع رسيدگی كننده: شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی 
اس��تان اصفهان. ش��اكی: 1- آقای محمدحسين خاشعی نسبت به نش��انی خيابان جابر انصاری 
– خيابان ابونعميم جنوبی – نبش فرعی ۵-. 2- آقای محمدرضا رقايی به نشانی خيابان كاوه – 
خيابان جابرانصاری – خيابان ابونعميم جنوبی – ميرعماد – پالک 167. 3- آقای حسين كريمی 
س��بدانی به نش��انی خيابان امام خمينی – كوچه آزادگان – پالک102. 4- آقای حميد خاشعی 
نسب به نشانی خيابان كاوه – خيابان 1۵ خرداد- پالک123. متهم: آقای محمدرضا شريف بيان 
الحق به نشانی مجهول المکان. موضوع اتهام: عضويت در شركتهای هرمی به منظور اخالل در 
نظام اقتصادی كش��ور. گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص كيفرخواس��ت صادره عليه آقای محمدرضا 
ش��ريف الحق فعاًل مجهول المکان دائر بر اخالل در نظام اقتصادی كش��ور از طريق فعاليت در 
عضو گيری برای ش��ركتهای هرمی حس��ب شکايت آقايان 1- حس��ين كريمی سبدانی فرزند 
ش��کراله. 2- محمدحسين خاشعی نسبت فرزند علی رضا. 3- محمدرضا رقايی فرزند مهدی. 
4- حميد خاشعی نسب فرزند علی رضا، دادگاه با توجه به شکايت شکات؛ تحقيقات صورت 
گرفته توس��ط مرجع انتظامی، تصوير فيشهای پرداختی توسط شکات به حساب متهم؛ مدارک 
مربوط به ثبت نام شکات در شركت هرمی گلدكوئيست و مالحظه نمودار عضويت شکات در 
شركت موصوف و با عنايت به گزارش پليس اطالعات و امنيت عمومی اصفهان كه حکايت از 
آن دارد كه شاكی رديف اول مبلغ 16/000/000 ريال شاكی دوم مبلغ 16/429/400 ريال شاكی 
رديف س��وم مبلغ 1۵/128/000 ريال ش��اكی رديف چهارم 16/200/000 ريال به حساب متهم 
واري��ز نمودند و توجهاً نظر به عدم حض��ور متهم و عدم ارائه دفاع موثر جهت برائت خويش؛ 
بزه انتسابی نسبت به متهم محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده واحده الحاق يك بند و يك 
تبصره به قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی كشور و با رعايت ماده 22 قانون مجازات 
اسالمی متهم را عالوه بر رد مال به شکات، به تحمل شش ماه حبس تعزيری و پرداخت پانزده 
ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف ده 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر 
خواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 12338 شفيع زاده – دادرس شعبه 

121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
8/398 شماره كالسه: 87099803۵83003۵4-ک121. شماره دادنامه: 88099703۵4700097-
88/1/30. شماره بايگانی: 871044. مرجع رسيدگی: شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان. 
شاكی: آقای رمضانعلی ميرزايی ساكن خمينی شهر – خيابان اميركبير – كوی شهيد حداد – كوی 
ش��ماره 132. متهم: آقای رشيد محمدی مجهول المکان. اتهام: عضويت در شركتهای هرمی به 
منظور اخالل در نظام اقتصادی كش��ور. گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم رشيد محمدی فرزند حسن 
دائر بر اخالل در نظام اقتصادی كشور از طريق فعاليت در شركت هرمی موضوع كيفرخواست 
صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکايت شاكی خصوصی و 
تحقيقات پليس اطالعات و امنيت كشور و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتسابی 
را محرز و مس��لم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق يك بند و يك تبصره به قانون مجازات 
اخالل گران در نظام اقتصادی كش��ور و با رعايت ماده 22 از قانون مجازات اس��المی به لحاظ 
مشهود نبودن سوابق كيفری به تحمل شش ماه حبس تعزيری و پرداخت پانصد هزار ريال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. در خصوص رد مال به شاكی خصوصی با توجه 
به اينکه در جلسه رسيدگی حاضر نشده و مداركی داير بر پرداخت وجه يا واريز آن به حساب 
متهم ارائه ننموده است. مستنداً به ماده 177 از قانون آيين دادرسی كيفری حکم بر برائت متهم 
در اين قسمت صادر و اعالم می گردد رای صادره در قسمت محکوميت غيابی و قابل واخواهی 
در اين شعبه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ می باشد و در قسمت برائت ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ از ناحيه شاكی قابل تجديد نظرخواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان 

است. م الف: 12339 مفيديان – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ
8/399 ش��ماره دادنامه: 90099703۵2800492. شماره پرونده: 89099803۵9400818. شماره 
بايگانی شعبه: 8914۵7. شکات: 1- آقای اسماعيل رستمی. 2- آقای محمد رستمی همگی به 
نش��انی اصفهان – خيابان كاوه – خيابان عادل پور – كوی ارغوان – بن بس��ت شهيد رمضانی 
– پالک9. متهمين: 1- آقای كيوان هاش��می با وكالت آقای عباس شايس��ته مهر به نشانی خيابان 
شيخ صدوق شمالی – ساختمان وكال. 2- آقای عقيل روستايی به نشانی اصفهان – خيابان كاوه 
– خيابان غرضی – خيابان س��اكت – نس��ترن اول. اتهام: ايراد جرح عمدی با چاقو. گردشکار: 
دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در 
خصوص اتهام آقای كيوان هاشمی فرزند سهراب مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به 
آقای اس��ماعيل رستمی با عنايت به شکايت شاكی و نظريه پزشك قانونی و گزارش مأمورين 
انتظام��ی و مدافعات بعمل آمده از ناحيه متهم و وكيل مدافع وی در جلس��ه دادرس��ی مورخه 
90/3/22 اين دادگاه و لحاظ حدوث درگيری و مويداً به ساير قرائن و امارات قويه منعکس در 
پرونده مجرميت وی باعتقاد دادگاه ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باستناد مواد 484 و 480 قانون 
مجازات اسالمی مشاراليه را بابت ايجاد خراشيدگی حارصه بهمراه كبودی زير چشم راست و 
6 ديه 

1 ديه كامل انسان و پرداخت 100
كبودی مختصر س��اعد راست دو ناحيه به پرداخت 100

كامل انسان در حق مصدوم آقای اسماعيل رستمی محکوم می نمايد تا در مهلت يکسال از تاريخ 
وقوع بزه تاديه نمايد. دادگاه از حيث جنبه عمومی قضيه نامبرده را به استناد تبصره ذيل ماده 269 
قانون مجازات اسالمی و با رعايت و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مص��رف آن در موارد معين ب��ه پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال بعنوان جزای نقدی تعزيراً در 
حق صندوق دولت محکوم می نمايد. در خصوص اتهام آقای عقيل روستايی كه بلحاظ متواری 
بودن مشخصات بيشتری از وی در اختيار نمی باشد مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
نسبت به آقايان اسماعيل رستمی و محمد رستمی با عنايت به شکايت شکات و نظريه پزشکی 
قانونی و گزارش مامورين انتظامی و اظهارات شاهد قضيه و متواری بودن متهم و در نتيجه عدم 
دفاع موثر و مويداً به ساير قرائن و امارت قويه منعکس در پرونده مجرميت وی باعتقاد دادگاه 
ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باستناد مواد 49۵ و 367 و 480 قانون مجازات اسالمی مشاراليه را 
بابت ايجاد جرح بخيه شده در حد متالحمه خلف شانه راست و جرح بخيه شده در حد داميه 
خلف قفس��ه سينه طرف راست به پرداخت دو و نيم درصد از ديه كامل انسان بعنوان ارش در 
حق مصدوم آقای اسماعيل رستمی و بابت ايجاد جرح بخيه شده در حد داميه خلف قفسه سينه 
طرف چپ و خراش��يدگی حارصه خلف بازوی چپ بپرداخت يك درصد از ديه كامل انس��ان 
1 ديه كامل انسان در حق مصدوم آقای محمد رستمی محکوم می 

بعنوان ارش و پرداخت 200
نمايد تا در مهلت يکس��ال از تاريخ وقوع بزه تادي��ه نمايد. دادگاه از حيث جنبه عمومی قضيه 
بزهکار موصوف الذكر را باس��تناد تبصره ذيل ماده 614 قانون مجازات اسالمی به تحمل چهار 
ماه حبس تعزيراً محکوم می نمايد. رای صادره در خصوص محکوم عليه عقيل روستايی غيابی 
و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و س��پس در خصوص مشاراليه و 
محکوم عليه كيوان هاشمی در مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگی تجديد نظر خواهی 
در دادگاه تجديد نظر مركز استان می باشد. م الف: 12337 حمصيان – رئيس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان  

ابالغ
8/400 ش��ماره دادنامه: 90099703۵330107۵. شماره پرونده: 890998036000038۵. شماره 
بايگانی شعبه: 900692. شاكی: آقای خليل اله محموديان به نشانی اصفهان – بهارستان – فاز 2- 
بلوک 12۵- خيابان ارديبهشت – خيابان سعدی – پالک90۵. متهم: آقای ايمان مومنی به نشانی 
متواری. اتهام ها: 1- كالهبرداری. 2 – تحصيل مال از طريق نامش��روع يا سوء استفاده و تقلب 
از امتيازات. گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص شکايت آقای خليل 
اله محموديان فرزند حسن عليه آقای ايمان مومنی فرزند امير 29 ساله )كه از طريق نشر آگهی 
احضار شده( مبنی بر كالهبرداری )تحصيل مال از طريق نامشروع( از توجه به محتويات پرونده 
گزارش مامورين و تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و داليل مندرج در آن از جمله شکايت شاكی بديم بيان ما از طريق يك نفر آشنا به متهم 
معرفی ش��ديم به اينکه نامبرده شركتی دارد )شركت بازرگانی طلوع سجاد( كه از ايران خودرو 
و غيره خودرو خريداری می كند و به اقساط به مشتريان خود می فروشند و ما هم بابت خريد 
يك دستگاه پرايد مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد هزار تومان به متهم پرداخت كردم كه بابت 
آن رس��يد دارم كپی آن ضم پرونده می باش��د )اصل آن هم رويت گرديده( پس از سپری شدن 
مدتی ديديم دفتر را بسته اند و از محل جمع كرده اند و رفته اند كه بررسی كرديم نامبرده متواری 
می باشد و ديگر داليل از جمله رسيد مبلغ مذكور و عدم حضور متهم و ساير قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز و مسلم دانسته باستناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات 
مرتکبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد مال به تحمل شش ماه 
حبس محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه سپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر 

اصفهان می باشد. م الف: 12332 نجفی – رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

تغييرات
8/401 ش��ماره: 19۵8/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت فراز نيلگون سپانو سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 424۵9 و شناس��ه ملي 10260602638. به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1390/07/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای 
مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1390/08/07 ذيل دفتر 
ثبت ش��ركتها و موسس��ات غيرتجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 122۵2 

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

تصميمات
8/402 ش��ماره: 14۵10/ث-1390/8/8 آگهي تصميمات در ش��ركت خدماتی بهداشتی درمانی 
ميالد طب اصفهان س��هامی خاص، ثبت ش��ده بشماره 2274۵ و شناس��ه ملی 1026043۵6۵0. 
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هيات مديره مورخ 8 و 1390/7/12 
تصميمات زير در ش��ركت اتخاذ گرديد: 1- آقايان محمدعلی رجبی به كدملی 1290028184 و 
كدپستی 818۵66۵843 به سمت رئيس هيات مديره و خسرو نقيبی به كدملی 2410693679 و 
كدپستی 8148600000 به سمت نايب رئيس هيات مديره و حسن نورالهی به كدملی 0041494342 
و كدپستی 8168983443 به سمت مديرعامل و پرويز كاشفی به كدملی ۵41887۵79۵ و كدپستی 
8148600000 و فضل اله عاليی به كدملی 62198۵0408 و كدپس��تی 814863۵361 به سمت 
اعضاي اصلي هيأت مديره و سيد احمد هاشي نيا به كدملي 128۵71۵047 و كدپستي 814863۵361 
و احمدرضا آبدار به كدملی 1110713۵17 و كدپستی 8133793441 به سمت اعضای علی البدل 
هيات مديره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با 
امضای مديرعامل و يکی از اعضاء هيات مديره و با مهر شركت معتبر است؛ ضمناً مديرعامل مجری 
مصوبات هيات مديره می باشد. 2- آقايان سيد مجتبی طاليی به كدملی 1189462۵24 و كدپستی 
814863۵361 و قادر فيضی به كدملی 290964373۵ و كدپستی 8174717333 به ترتيب بسمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شركت برای مدت يکسال انتخاب و روزنامه زاينده رود جهت درج 
آگهی های شركت تعيين شده است. امضای ذيل ثبت در تاريخ 1390/8/8 تکميل گرديده. م الف: 

12237/1 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اطالع رساني
تأسيس

8/403 ش��ماره: 3218/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت آريا جی نگار سهامي خاص. شركت 
فوق در تاريخ 1390/08/08 تحت ش��ماره 4۵736 و شناس��ه ملی 10260637807 در اين اداره 
به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/08/08 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت های بازرگانی از قبيل صادرات 
و واردات – خري��د و ف��روش – تولي��د – تهيه و توزيع كليه كاالهای مج��از بازرگانی – اخذ 
تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت – انجام كليه امور 
مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور – ش��ركت در مناقص��ات و مزايدات خصوصی و 
دولتی – مشاركت و سرمايه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمايندگی 
از ش��ركتهای دولتی و خصوصی – خدم��ات پژوهش – تامين نيروی انس��انی موقت – ارائه 
خدمات از قبيل خدمات پيمانکاری – خدمات نمايشگاه و فروشگاه – برنامه ريزی – مديريت 
و ارائه خدمات مربوط به اجرای همايش��های گوناگ��ون – خدمات بازاريابی غير هرمی – غير 
شبکه ای – غير الکترونيك.  2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی 
شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – خيابان سروش – كوچه مسجد مصلی – مجتمع 
اداری – تجاری آمن. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 
ريالی كه تعداد يکصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 3۵0/000 ريال توسط موسسين طی گواهی 
بانکی شماره 91736/1442 مورخ 1390/07/24  نزد بانك ملت شعبه مركزی اصفهان پرداخت 
گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولين مديران شركت: ۵-1- 
آقاي فالمرز ميرش��کار مباركه به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-۵- خانم بهشته ولی به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای س��يد محمد علی محمودی به سمت عضو هيئت مديره. 
4-۵- آقاي س��يد محمدعلی محمودی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مديرعامل همراه 
با مهر شركت معتبر می باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای اسماعيل محمدی آدرگانی به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- آقای مهدی باروتی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 2/ 12237 آذري- رئيس 

اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
8/404 ش��ماره: 3224/ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت جوان مهر اس��پادانا سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/08/08 تحت شماره 4۵744 و شناسه ملی 102606378۵0 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/08/08 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت های تاسيسات مکانيکی ساختمان – 
خدمات وابس��ته از قبيل طراحی – محاسبه – اجرا – نظارت و نقشه كشی – امور بازرگانی از 
قبي��ل ص��ادرات و واردات – خريد و فروش – توليد و تهي��ه و توزيع كاالهای مجاز بازرگانی 
و انج��ام امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور – ش��ركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصی و دولتی و اخذ و اعطای نمايندگی از شركتهای دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار 
از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شركت.  2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – خيابان پروين – 
شيخ طوسی – كوچه بهاران – پالک 19 – كدپستی 8198744731 – تلفن: 0311-۵603116. 
4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد 
سهم با نام می باشد كه مبلغ 3۵0/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 3۵2 مورخ 
1390/06/20  نزد بانك ملی ش��عبه صمديه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولين مديران شركت: 1-۵- آقاي عليرضا استکی اورگانی به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-۵- آقای احمد يحيی آبادی به سمت نايب رئيس هيئت مديره. 
3-۵- آقای عليرضا يحيی آبادی به سمت عضو هيئت مديره. 4-۵- آقاي عليرضا يحيی آبادی به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالی تعهدآور شركت با امضای مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
مجتبی مرجانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای حسين اميری كاكلکی به عنوان بازرس علی 

البدل. م الف: 3/ 12237 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
8/40۵ ش��ماره: 3200/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فنی و مهندسی اهورا صنعت پارتاک 
س��هامي خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1390/08/07 تحت ش��ماره 4۵849 و شناس��ه ملی 
10260637660 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/08/07 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: 1- طراحی، ساخت، توليد و توزيع، 
مشاوره، نظارت، تامين كليه تجهيزات و پروژه هايی كه بنحوی با مکانيك الکترونيك و سخت 
افزار كامپيوتر در كليه سطوح ارتباط دارد متشکل از كليه آالت و ادوات صنعتی و غير صنعتی 
اعم از طراحی و س��اخت دس��تگاه ها و تجهيزات و برنامه های مربوطه. 2- طراحی و ساخت 
كليه پروژه های تلفيقی. 3- صادرات و واردات و ترخيص كليه كاالهای مجاز از كليه گمركات 
كش��ور. 4- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای 
دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شركت. ۵- اخذ و اعطای نمايندگی از شركتهای داخلی 
و خارجی و هرگونه اموری كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – ملك شهر – 
خيابان 17 ش��هريور – كوچه مريم – پالک 40 – زنگ ش��ماره ۵. تلفن 4347011. 4- سرمايه 
شركت: مبلغ 1/200/000 ريال منقسم به يکصد  و بيست سهم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد و 
بيست سهم با نام می باشد كه مبلغ 420/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 701 
مورخ 1390/07/23  نزد بانك سپه شعبه رباط اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولين مديران شركت: 1-۵- آقاي امير ميرزايی انالوچه به 
سمت رئيس هيئت مديره. 2-۵- آقای مسعود رجائی نجف آبادی به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره. 3-۵- آقای س��يد مهدی ورادی اصفهانی به سمت عضو هيئت مديره. 4-۵- آقاي سيد 
مهدی ورادی اصفهانی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��ركت با امضای مديرعامل و يکی از اعضای هيات 
مديره و با مهر شركت معتبر است و كليه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مديرعامل و با 
مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيئت مديره است. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای عليرضا محمدرضائی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای سعيد 
حس��ينی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 4/ 12237 آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركت ها و 

مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
8/406 ش��ماره: 320۵/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت مهندسی آژند سازه چهلستون سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/08/07 تحت شماره 4۵8۵۵ و شناسه ملی 10260637714 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/08/07 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه امور عمرانی، خدماتی از قبيل 
طراحی – محاسبه – نقشه كشی – نقشه برداری – نظارت و اجرای ساختمان – شهرسازی و 
راهسازی – اخذ تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت – 
انعقاد قرارداد با كليه ارگان ها – ادارات – اشخاص حقيقی و حقوقی – شركت در مناقصات و 
مزايدات دولتی و خصوصی – مشاركت و سرمايه گذاری در شركت های دولتی و خصوصی و 
هرگونه اموری كه به نحوی با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان – ميدان جمهوری 
– خيابان رباط اول – خيابان شهيد باهنر – كوچه 29 )هفده شهريور(. 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد سهم با نام می باشد كه 
مبلغ 3۵0/000 ريال توس��ط موسسين طی گواهی بانکی شماره 642 مورخ 1390/07/0۵  نزد 
بانك س��په ش��عبه رباط اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. ۵- اولين مديران ش��ركت: 1-۵- آقاي مس��عود نوری به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-۵- آقای محمد نوری به سمت نايب رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای ميالد نوری به سمت 
عضو هيئت مديره. 4-۵- آقاي ميالد نوری به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای مديرعامل همراه با 
مهر شركت و اوراق عادی و اداری با امضای يکی از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شركت 
معتبر می باش��د. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باش��د. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فرنگيس عباسی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم 
 صفورا گرجی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 122۵9 آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركت ها

و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ 
8/41۵ ش��ماره ابالغيه: 90101003۵240433۵. شماره پرونده: 90099803۵24004۵1. شماره 
بايگانی شعبه: 9004۵6. خواهان اكبر منصوری دادخواستی به طرفيت خواندگان سعيد شادبخش 
و قاسم منصوری تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
بيس��ت و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ 
باال – خيابان شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 
3۵2 ارجاع و به كالسه 90099803۵24004۵1 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1390/10/07 
س��اعت 08:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان به نام قاسم 
منصوري و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاض��ر گردد. م الف: 12403 ميرطالبی – متصدی امور دفتری ش��عبه بيس��ت و چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
8/417 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵2404323. شماره پرونده: 90099803۵2400620. شماره 
بايگانی ش��عبه: 90062۵. خواهان سعيد صرامی دادخواستی به طرفيت خوانده محمد نيازی فر 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد 
نيکبخت – س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 3۵2 ارجاع و به 
كالس��ه 90099803۵2400620 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1390/10/06 ساعت 08:30 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی 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: 12404 ميرطالبی – متصدی امور 

دفتری شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ
8/418 ش��ماره دادنامه: 90099703۵4601278، شماره پرونده: 90099803۵8400۵3۵، شماره 
بايگاني شعبه: 900463، متهمين: 1- خانم هاجر مرادي 2- آقاي حسين اسماعيلي هر دو مجهول 
المکان، اتهام: ر ابطه نامش��روع يا عمل منافي عفت )غير از زنا(، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي 
محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاي حس��ين اس��ماعيلي فرزند محمد و هاجر مرادي فرزند محمد دائر بر 
برقراري رابطه نامشروع با يکديگر دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان اصفهان و گزارش مأمورين انتظامي و نحوه اظهارات آنان نزد بازپرس محترم 
دادس��را و عدم حضور در جلس��ه دادرسي و س��اير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابي به وي 
محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسالمي هر يك از متهمين را به تحمل 
س��ي ضربه شالق تعزيري محکوم مي نمايد. رأي صادره غيابي بوده و ظرف مدت ده روز پس 
از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 1240۵ گازري- دادرس شعبه 20 

دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ 
8/420 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0804021. شماره پرونده: 90099803۵0800647. شماره 
بايگان��ی ش��عبه: 900648. خواه��ان جواد عليخانی دادخواس��تی به طرفي��ت خواندگان جواد 
جابرانصاری و س��عيد رضايی و حسين لر تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – 
خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 
3 – اتاق شماره 31۵ ارجاع و به كالسه 90099803۵0800647 ثبت گرديده و وقت رسيدگی 
آن 1390/10/14 س��اعت 09:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان 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 يکی از جرايد كثيراالنتش��ار 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 رسيدگی حاضر گردد. 

م الف: 12407 داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

مزایده 
8/422 ش��ماره نامه: 90101103722000۵7، ش��ماره پرونده: 87099803۵12003۵8، شماره 
بايگاني ش��عبه: 891080، اجرای احکام مدنی ش��عبه 12 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی به كالسه 1080/89 له بيوک حاجی حسينلو فرزند 
علی و عليه حسينعلی كريمی فرزند غالمرضا به آدرس خيابان جابر انصاری – خيابان ابونعيم 
جنوبی – بن بس��ت ش��کوفه – پالک ۵ مبنی بر مطالبه در روز 1390/09/09 از ساعت 9 تا 10 
صبح در محل اين اجرا )اتاق 319 طبقه سوم دادگستری شهيد نيکبخت( جهت فروش اقالم ذيل 
كه توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع 
گرديده برگزار نمايد. لذا طالبين خريد ۵ روز قبل از جلسه مزايده می توانند به نشانی اصفهان 
– اتوبان ال محمد – كوچه چهاردهم – پالک 274 نزد امين اموال آقای اس��داله فرجی مراجعه 
و از آن بازديد و با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده ش��ركت نمايند پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. ليس��ت اموال موضوع مزايده و ارزش آنها طبق 
 )e-lux( نظر كارش��ناس رسمی دادگستری. 1 – يك دستگاه اجاق گاز فردار سفيد رنگ مدل
پنج شعله و دارای پيلوت و سالم و كار نکرده و داخل كارتن به مبلغ 4/000/000 ريال. 2- تعداد 
يك دستگاه چرخ گوشت با مارک sunny-1500، وات- مدل smg سالم و كار نکرده داخل 
كارتن به مبلغ 700/000 ريال. 3- تعداد هش��ت دس��ت )6 تايی( نيم ليوان دسته دار و پايه دار 
مدل –venezha و ساخت slowenha به ارزش هر دست 6 تايی مبلغ 30/000 ريال جمعًا 
240/000 ريال. 4- تعداد دو دس��ت سرويس آركوپال 40 تکه ساخت امارت )uae( به ارزش 
هر دست مبلغ ۵۵0/000 ريال و جمعاً به مبلغ 1/100/000 ريال. ۵- تعداد 27 جعبه قوری چينی 
طوس سفيد رنگ ايرانی به ارزش هر مبلغ 2۵/000 ريال جمعاً به مبلغ 67۵/000 ريال. جمع كل 
به مبلغ 6/71۵/000 )شش ميليون و هفتصد و پانزده هزار ريال( می باشد. م الف: 12409 مدير 

دفتر شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأي
8/424 ش��ماره دادنامه: 90099703۵0300819، شماره پرونده: 90099803۵0300136،  شماره 
بايگاني شعبه: 900136، خواهان: آقاي يعقوب الياسي گماري با وكالت خانم زهرا اميني تهراني 
به نشاني تيران ميدان آزادي جنب آژانس ساحل دفتر وكالت، خوانده: آقاي عليرضا احمدي به 
نش��اني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشکار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و 
بش��رح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: نظر به اينکه وكيل خواهان باستناد يك 
فقره چك به ش��ماره 131441۵63-88/12/1 عه��ده بانك صادرات به مبلغ 88/000/000 ريال 
طرح دعوي نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مس��تند مذكور از ايراد و اعتراض مصون 
و مورد تکذيب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آن به خوانده نيز مسلم و وجود 
اصل چك در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده خوانده را تحقق بخش��يده و ظهور در اشتغال 
ذمه مش��اراليه و طلب خواهان دارد و با توجه ب��ه اينکه وي هيچگونه دليلي بر بري الذمه بودن 
خوي��ش ارائه ننموده و دليلي برپرداخت دين خود در تاريخ سررس��يد ارائه ننموده و با وصف 
ابالغ در جلس��ه دادرسي مورخ 90/6/14 حضور نيافته و در قبال خواسته خواهان دفاعي بعمل 
نياورده و مستند ابرازي را مورد تکذيب قرار نداده است لهذا ضمن استصحاب بقاء دين دادگاه 
دعوي مطروحه را وارد تش��خيص باس��تناد مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آيين دادرسي 
مدني و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون چك و مواد 310 و 
313 و قانون تجارت و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 88/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
1/81۵/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات ديركرد از تاريخ سررسيد دين لغايت 
زمان پرداخت و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم 
مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهي در اين مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. 

م الف/ 12412 اسماعيلي- رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/42۵ آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به جليل ش��فيعيون فرزند علي موضوع دادخواست مؤسسه 
مالي و اعتباري قوامين مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالسه 900438 ح/ 9 ثبت 

شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ بوسيله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يکي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي شود كه در 
تاريخ 90/10/20 ساعت 10 صبح جهت رسيدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه 
غياباً رس��يدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 12397 مدير دفتر ش��عبه نهم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/426 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به مرضيه غضنفري فرزند محمدحسين موضوع دادخواست 
مؤسسه مالي و اعتباري قوامين مبني بر خلع يد از ششدانگ آپارتمان مسکوني كه تحت كالسه 
89-1۵91 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسيله نشر آگهي شده است كه مراتب طبق ماده 73 براي 
يك نوبت در يکي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد بدينوسيله به نامبرده 
ابالغ مي ش��ود كه در تاريخ 90/10/10 س��اعت 10 صبح جهت رس��يدگي در شعبه نهم دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا 
عدم معرفي وكيل دادگاه غياباً رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 12396 مدير 

دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/427 تجديدنظرخواهانها ساغر ناطقي و مهدي اكبري با وكالت آقايان هوشنگ جعفري قوام 
آبادي و هومن كرباس��يان بطرفيت تجديدنظرخواندگان بانك كش��اورزي ش��عبه شيخ صدوق 
اصفهان و خانم شهال ترابي و شركت بازرگاني اطلس صفاهان و مجيد و فتحعلي باقري و زهره 
و اكرم و بتول و اقدس و زهرا شهرت همگي باقري طادي و كافيه طادي نسبت به دادنامه شماره 
442-90/۵/۵ در پرونده كالسه 123/89 ح/4 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان اقدام 
به تجديدنظرخواهي نموده كه براساس آن حکم بر بي حقي خواهان ها بخواسته ابطال عمليات 
اجرايي ثبت به كالسه 2/723-42۵ و... صادر گرديده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
تجديدنظرخواندگان به غير از بانك كشاورزي مراتب يك نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتشار 
اصفهان درج و آگهي و به تجديدنظرخواندگان ابالغ مي گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهي با 
مراجعه به دفتر اين شعبه و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم پاسخ كتبي خود را در فرجه 

مرقوم ارائه نمايند. م الف/ 12394 مدير شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
8/428 ش��ماره دادنامه: 90099703۵2801146،  شماره پرونده: 8909980363201۵89، شماره 
بايگاني شعبه: 891463، شاكي: آقاي رسول حاجي زماني به نشاني اصفهان خ ركن الدوله شرقي 
ک ش��يرين پ 21، متهمين: 1- آقاي مهدي جعفري به نش��اني مجهول المکان، 2. آقاي رمضان 
چنگانيان با وكالت آقاي احمد زارعي به نشاني خ هشت بهشت شرقي مجتمع تجاري بهشت 
طبقه اول، اتهام ها: 1. فروش مال غير، 2. خيانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگي را 
اعالم و بش��رح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي مهدي 
جعفري كه بلحاظ متواري بودن از طريق نشر آگهي بجلسه دادرسي دعوت بحضور شده است 
مبني بر خيانت در امانت نسبت به يکدستگاه خودرو وانت پيکان به شماره انتظامي 764 د 62 
ايران 23 موضوع شکايت آقاي رسول حاج زماني با عنايت به شکايت شاكي و گزارش مأمورين 
انتظامي و قدر متيقن حاصل از اظهارات شهود و مطلعين و متواري بودن متهم و در نتيجه عدم 
دفاع مؤثر و مؤيداً به ساير قرائن و امارات قويه منعکس در پرونده مجرميت وي باعتقاد دادگاه 
ثابت تشخيص فلذا دادگاه باستناد ماده 674 قانون مجازات اسالمي مشاراليه را به تحمل مدت 
يکس��ال حبس تعزيراً محکوم مي نمايد. در خص��وص اتهام ديگر آقاي مهدي جعفري مبني بر 
فروش مال غير يکدستگاه خودرو به مشخصات مذكور موضوع شکايت آقاي رسول حاج زماني 
و اتهام آقاي رمضان چنگانيان فرزند حس��ين مبني بر خيانت در امانت نس��بت به اسناد رسمي 
مالکيت خودرو مذكور موضوع شکايت آقاي رسول حاج زماني با عنايت به محتويات پرونده امر 
و تحقيقات معموله بلحاظ فقدان دالئل كافي اثباتي موجب حصول قطع و يقين و فراغت وجدان 
محکمه و توجهاً حاكميت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
رأي بر برائت متهمان از بزه هاي انتسابي را صادر و اعالم مي دارد. رأي صادره غيابي و در مهلت 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس وفق مقررات قانوني در مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد. م 

الف/ 12399 حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

احضار
8/429 ش��ماره ابالغيه: 90101003۵3۵02228، شماره پرونده: 890998۵471200041، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900760، محاكم كيفري دادگستري شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
ش��ماره 900997۵470800429 در پرونده كالس��ه 890998۵471200041 براي سعيد كلبعلي 
معروف به حاج مالرخشاني به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگي 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگي براي مورخه 1390/10/20 ساعت 9:30 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسي به متهم و در اجراي مقررات مواد 
11۵ و 180 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهي است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��يدگي غيابي به عمل خواهد آمد. م الف/ 12400 

احمديان- مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ دادنامه
8/431 ش��ماره دادنامه: 90099703۵42014۵۵، شماره پرونده: 89099803۵8700788، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890876، ش��کات: 1. آقاي مسعود ناظوري، 2. آقاي محسن ناظوري همگي به 
نشاني اصفهان- ارغوانيه- بلوار دانشگاه- بوستان2- پالک 3، متهمين: 1. آقاي مهرداد معصومي 
به نش��اني اصفهان- خ جي- خ كنگاز- كوي ش��هيد منجمي، 2. آقاي علي قادري به نش��اني 
اصفهان- خوراسگان- شهرک اريسون- روبروي كوچه شهيد ميرزايي- پالک 7، 3. آقاي حسين 
معصومي به نش��اني مجهول المکان،  اتهام: ايراد جرح عمدي با چاقو، گردشکار: دادگاه پس از 
بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقايان علي قادري فرزند مهدي اهل و ساكن اصفهان فاقد سابقه 
كيفري، مهرداد معصومي فرزند محمدرضا متولد 1372 اهل و ساكن اصفهان فاقد سابقه كيفري 
و حسين معصومي فرزند احمدرضا متواري همگي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو 
موضوع شکايت آقايان محسن و مسعود ناظوري بدين شرح كه مورخ 89/7/21 مقارن با ساعت 
20 واقع در خيابان جي بين نامبردگان درگيري رخ داده كه موجب ايراد ضربات و جراحاتي به 
شکات شده است ليکن دادگاه از توجه به محتويات و مندرجات پرونده، شرح شکايت شکات، 
اظهارات علي قادري مبني بر اينکه وي با سالح زنجير در درگيري حضور داشته كه در صفحه 
26 پرونده موجود مي باش��د و نيز اظهارات وي مبني بر اينکه مهرداد معصومي چاقو داشت و 
او چاقو زد،  عدم حضور متهم رديف س��وم در كليه مراحل رسيدگي، دفاعيات بالوجه متهمين 
در دادس��را و س��اير امارات و قرائن بزه انتسابي را نسبت به متهمين رديف دوم و سوم محرز و 
مسلم دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ فقد ادله اثباتي كافي براي اتهام ضرب و جرح با چاقو 
با تغيير عنوان اتهامي وي در كيفرخواست اتهام را »ضرب و جرح عمدي« تعيين مي نمايد لذا 
مستنداً به مواد 614، تبصره 2 ماده 269 و 480 و 367 قانون مجازات اسالمي متهم رديف اول را 
به تحمل چهار ماه حبس تعزيري و هر كدام از متهمين رديف دوم و سوم را به تحمل شش ماه 
حبس تعزيري از بابت جنبه عمومي بزه هاي مرتکب شده و نيز متهم رديف اول را به پرداخت 
نيم درصد از ديه كامل بابت ارش س��ائيدگي حارصه رشته زنجيري شکل خلف پهلوي چپ، 
يك درصد از ديه كامل بابت 2 ناحيه سائيدگي حارصه رشته اي زنجيري شکل روي بازو چپ، 
3 دينار بابت 2 كبودي در نواحي خلف پهلوي چپ و روي بازوي چپ در حق آقاي محس��ن 
ناظوري از بابت جنبه خصوصي بزه ضرب و جرح و متهمين رديف دوم و سوم را بالسويه به 
پرداخت يك و نيم درصد از ديه كامل بابت ارش بريدگي متالحمه خلف وسط سقف سينه،  يك 
و نيم درصد از ديه كامل بابت ارش بريدگي زير بغل سمت چپ، يك درصد از ديه كامل بابت 
ارش آسيب بافت نرم به علت تعبيه لوله تخليه خون، نيم درصد از ديه كامل بابت ارش سائيدگي 
خلف قفسه سينه، نيم درصد از ديه كامل بابت ارش خراشيدگي قدام سمت راست قفسه سينه، 
نيم درصد از ديه كامل بابت ارش سائيدگي پهلوي چپ و يك و نيم درصد از ديه كامل بابت 
ارش 3 خراشيدگي خلف تنه در حق آقاي مسعود ناظوري از بابت جنبه خصوصي بزه ضرب و 
جرح با چاقو محکوم مي نمايد. رأي صادره نسبت به متهمين رديف اول و دوم حضوري و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مي باشد و نسبت به 
متهم رديف سوم غيابي و ظرف مدت ده روز پس از آن قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد. م 

الف/ 12402 وطن خواهان اصفهاني- رئيس شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
8/432 كالس��ه پرونده: 367/90، ش��ماره دادنامه: ۵97-90/7/30، مرجع رس��يدگي: شعبه 23 

ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي سهلواني نشاني: اصفهان خ سروش بعد 
از آل خجن��د جن��ب عابر پياده مغازه آرين، خوانده: الهه انص��اري مجهول المکان، با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا، ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي مهدي كريمي سهلواني بطرفيت الهه 
انصاري بخواس��ته مطالبه مبلغ دوازده ميليون و چهارصد هزار ريال وجه چك شماره 176467 
عهده بانك تجارت شعبه شيخ صدوق به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانوني در جلس��ه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده 
بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 12/400/000 ريال بابت اصل خواسته و 30/000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/۵/3 تا تاريخ 
وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد. شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/433 كالس��ه پرونده: 4۵6/90، ش��ماره دادنامه: ۵74-90/7/13، مرجع رس��يدگي: شعبه 19 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي نشاني: اصفهان خ سروش بعد از آل خجند 
جنب عابر پياده آلومينيوم آرين، خوانده: كريم ش��کري مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 
حواله، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رس��يدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي 
شورا: در خصوص دعواي مهدي كريمي به طرفيت كريم شکري به خواسته مطالبه مبلغ چهار 
ميليون ريال وجه حواله ش��ماره 336۵۵۵-89/9/26 عهده مهر ايران به انضمام مطلق خسارات 
قانوني، با عنايت به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگي و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذيب شورا دعواي مطروحه 
را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به استناد مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل برمبناي 
تعرفه قانوني و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/۵/16 لغايت تاريخ 
وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده 
اجراي محترم احکام مي باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعي به خوانده قابل واخواهي در اين شورا و ظرف بيست روز 
پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان 

مي باشد.  قاضي شعبه نوزدهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/434 كالس��ه پرونده: 4۵۵/90، ش��ماره دادنامه: ۵7۵-90/7/13، مرجع رس��يدگي: شعبه 19 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي نشاني: اصفهان خ سروش بعد از آل خجند 
جنب عابر پياده آلومينيوم آرين، خوانده: محمدرضا خديوي بروجني مجهول المکان، با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
ب��ه صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: دعوي مهدي كريمي بطرفيت محمدرضا خديوي 
بخواسته مطالبه مبلغ هفده ميليون ريال وجه چك شماره ۵9640۵-89/3/20 عهده بانك ملي به 
انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده در جلسه عليرغم ابالغ قانوني حضور نيافته و دليلي 
كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ هفده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ريال بابت هزينه 
دادرس��ي و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اع��الم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع 

خواهد بود. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/43۵ كالسه پرونده: 4۵4/90، شماره دادنامه: ۵71-90/7/13، مرجع رسيدگي: شعبه 19 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي آدرس: اصفهان كيلومتر 13 اصفهان شيراز نرسيده 
به داروس��ازي فارابي فروشگاه مركزي ربيعي، خوانده:  نادر يلمه ها مجهول المکان،  با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه ش��ورتي اعضا شورا ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: دعوي مهدي كريمي بطرفيت نادر يلمه ها بخواس��ته 
مطالبه مبلغ چهار ميليون و هفتاد هزار ريال وجه چك شماره 6۵212۵-87/11/10 عهده بانك 
ملي به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي 
كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون و هفتاد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه 
محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

به اين مرجع خواهد بود. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/436 كالسه پرونده: 4۵7/90، شماره دادنامه: ۵68-90/7/13، مرجع رسيدگي: شعبه 19 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي كريمي، آدرس: اصفهان كيلومتر 13 اصفهان شيراز نرسيده 
به داروسازي فارابي فروشگاه مركزي ربيعي، خوانده: حسن پيش بر، مجهول المکان، با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي مهدي كريمي بطرفيت حسن پيش بر بخواسته 
مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال وجه چك شماره 71۵192-90/۵/1 عهده بانك صادرات 
به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده در جلسه عليرغم ابالغ قانوني حضور نيافته و دليلي 
كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ يبس��ت و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و سي هزار ريال بابت 
هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به 

اين مرجع خواهد بود. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
8/437 كالس��ه پرونده: 4۵3/90، ش��ماره دادنامه: ۵67-90/7/13، مرجع رس��يدگي: شعبه 19 
ش��وراي حل اختالف اصفه��ان، خواهان: مهدي كريمي آدرس: اصفهان خ س��روش بعد از آل 
خجن��د مغازه آلومينيوم آرين، خواهان: ش��هناز خديوي بروجني مجه��ول المکان، با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي مهدي كريمي بطرفيت شهناز خديوي بخواسته 
مطالبه مبلغ بيست و دو ميليون ريال وجه چك شماره 766۵29-89/1/1۵ عهده بانك صادرات 
به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده در جلسه عليرغم ابالغ قانوني حضور نيافته و دليلي 
كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و دو ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و سي هزار ريال بابت 
هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين 

مرجع خواهد بود. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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اطالع رساني
ابالغ وقت رسيدگي

8/438 در خصوص پرونده كالس��ه 1118/90 ش 22 خواهان زهره مش��هدي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت مؤسسه قرض الحسنه اصحاب كهف به مديريت علي رضا رجائي 
فر تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/9/22 ساعت 4 عصر 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 
اتخاذ مي شود. م الف/ 12479 مدير دفتر شعبه 22 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/439 در خص��وص پرونده كالس��ه 1482/90 ش ح/14 خواهان آقاي مرتضي قاس��مي 
دادخواس��تي مبن��ي بر مطالبه وجه ب��ه طرفيت آقاي علي واثقي تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/10/7 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در اول خيابان آتش��گاه روبروي پمپ بنزين اول 
س��اختمان ش��ماره 2 دادسرا مراجعه و نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير 

دفتر شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکيت
8/440 ش��ماره: 9131 به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلی كه هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی ش��ده مدعی ش��ده كه س��ند مالکيت يك حبه و نيم مش��اع از 72 حبه شش��دانگ 
مزرعه بلو 33 اصلی واقع در دهس��تان عليای اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 
193 دفت��ر 3۵ ام��الک بنام عبدالوهاب ش��فيعی ثب��ت و صادر گرديده و ب��ر اثر جابجايی 
مفق��ود گرديده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالکيت 
المثن��ی نموده طبق م��اده 120 اصالحی آيين نام��ه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه 
ه��ر كس مدعی انجام معامله نس��بت ب��ه ملك مزبور يا وجود س��ند مالکيت نزد خود می 
باش��د از تاريخ انتش��ار اي��ن آگهی لغايت 10 روز ب��ه اين اداره مراجع��ه و اعتراض خود 
را كتب��ًا با م��دارک مثبت تس��ليم نمايد در ص��ورت انقضاء مدت مذك��ور و عدم وصول 
واخواه��ی و ي��ا وصول واخواه��ی بدون ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامل��ه در صدور 
 المثن��ی طب��ق مقررات اقدام خواهد ش��د. م ال��ف: 241 فدايی – رئيس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک اردستان  
 

تاسيس
8/441 ش��ماره: 8280. آگهی تاس��يس شركت ساباط بتن ارگ )س��هامی خاص(. خالصه 
اساس��نامه و اظهارنامه شركت ساباط بتن ارگ سهامی خاص كه در تاريخ 90/7/19 تحت 
ش��ماره 798 با شماره ملی 1400006194۵ در اين اداره به ثبت رسيد و در تاريخ 90/8/2 
از لحاظ امضاء ثبت تکميل گرديده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رس��می كشور 
و روزنام��ه زاين��ده رود چ��اپ اصفهان آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه 
آزمايش��ات مربوط به امور ساختمان شامل بتن، خاک و جوش و كليه مصالح ساختمانی و 
غيره – طرح اختالط بتن و انجام كليه امورات ساختمانی و خدماتی و تاسيساتی و طراحی 
و اجرا و محاسبات و نظارت سازه. 2- مركز اصلی شركت: اصفهان- اردستان – بلوار ولی 
عصر – شهرک مدرس – كدپستی 838181۵341. 3- سرمايه شركت: مبلغ بيست ميليون 
ريال سهام منقسم به يکصد سهم با نام هر يك به ارزش دويست هزار ريال كه 3۵ درصد 
آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
ب��ه مدت نامح��دود. ۵- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقای حميدرضا ربيعی به س��مت 
رئيس هيئت مديره و آقای مصطفی عامری به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقای مجيد 
مهابادی به سمت مديرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شركت به امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق 
عادی به امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 6- اختيارات مديرعامل: 
آقای مجيد مهابادی مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرسان اصلی 
و علی البدل: آقای محمود صادقی فرزند علی به سمت بازرس اصلی و آقای صالح صادقی 
فرزند مصطفی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يك سال انتخاب شدند. 8- روزنامه 
زاينده رود جهت درج در آگهی های ش��ركت انتخاب گرديد. م الف: 243 فدايی – رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  
 

تاسيس
8/442 ش��ماره: 8914. آگهی تاس��يس ش��ركت فنی مهندس��ی زرير نمايان ارگ )سهامی 
خاص(. خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت فنی مهندس��ی زرير نمايان ارگ )سهامی 
خاص( كه در تاريخ 90/8/2 تحت شماره 800 با شناسه ملی 14000062148 در اين اداره 
به ثبت رسيده و در تاريخ 90/8/2 از لحاظ امضاء ثبت تکميل گرديده است و برای اطالع 
عموم در روزنامه رس��می كش��ور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهی می شود. 1- 
موضوع شركت: انجام كليه فعاليت های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، صادرات و واردات، 
خريد و فروش، توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی، انجام كليه امور مربوط 
به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، اخذ تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی، اخذ و 
اعطای نمايندگی از ش��ركتهای دولتی و خصوصی، فعاليت در زمينه سيستمهای الکترونيك 
و الکتروتکنيك، خدمات س��خت افزار كامپيوتر، ف��ن آوری اطالعات، نصب و راه اندازی 
انواع سيس��تم های امنيتی و هش��دار دهنده و دوربينهای مداربسته، انجام كليه فعاليت های 
خدماتی، نظافت اماكن عمومی و خصوصی، مبلمان شهری، فضای سبز، كانال كشی، تايپ 
و تکثير، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی، تامين نيروی انسانی موقت ادارات و 
نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی، انجام فعاليتهای ساختمانی و عمرانی، طراحی داخلی 
و نما، س��اخت مجتمع های مسکونی و ادارات دولتی و خصوصی، فعاليت در زمينه راه و 
ترابری و راهسازی، نقشه برداری، اجرای سيستم های اتوماسيون صنعتی و اداری و اجرای 
كليه فعاليت های مخابراتی به جز مواردی كه در انحصار ش��ركت مخابرات می باش��د. 2- 
مركز اصلی شركت: اصفهان- اردستان- خيابان 22 بهمن پالک 2 كدپستي 8381838194. 
3- س��رمايه ش��ركت: يك ميليون ريال تمام اس��ت. منقسم به 100 س��هم با نام هر يك به 
ارزش 10/000 ريال كه مبلغ 3۵ درصد آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان س��هام 
می باش��د. 4- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. ۵- اولين مديران 
و صاحبان امضاء: خانم ليال ش��فيعی اردس��تانی به سمت رئيس هيئت مديره و آقای محمد 
صادق ش��فيعی اردستانی به س��مت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقای عليرضا شفيعی 
اردس��تانی به س��مت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و كليه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و با مهر ش��ركت 
معتبر خواهد بود. 6- اختيارات مديرعامل: آقای محمد صادق شفيعی اردستانی مديرعامل 
شركت و مجری مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرسان اصلی و علی البدل: آقای 
مجيد حاجی آقاجانی فرزند عباسعلی به سمت بازرس اصلی و آقای سيد عليرضا رحيمی 
به سمت بازرس علی البدل شركت برای مدت يك سال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده 
رود جهت درج در آگهی های ش��ركت انتخاب گرديد. م الف: 240 فدايی – رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان  
 

تاسيس
8/443 ش��ماره: 844۵. آگهی تاس��يس ش��ركت بهاران پااليش بند اردس��تان )با مسئوليت 
محدود( خالصه تقاضانامه و اساسنامه و شركت نامه شركت بهاران پااليش بند اردستان با 
مس��ئوليت محدود كه در تاريخ 90/8/2 تحت ش��ماره 799 با شناسه ملی 14000062040 
در اين اداره به ثبت رس��يده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان به ش��رح ذيل آگهی می ش��ود. 1- نام و نوع ش��ركت: بهاران پااليش 
بند اردس��تان )با مسئوليت محدود(. 2- موضوع ش��ركت: توليد و پخش انواع فيلتر هوای 
ماش��ين های سبك و سنگين. 3- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس 
محل ش��ركت: اردس��تان – خيابان قيام – طبقه فوقانی – تعويض روغنی خانی- كدپستی 
8381743163. ۵- مدير و صاحبان شركت: آقای رضا خانی به سمت رئيس هيئت مديره 
و آقای محمد جواد خانی به سمت مديرعامل و اعضای هيئت مديره برای مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند و همچنين كليه اوراق و اسناد بهاء دار شركت از قبيل چك و سفته بروات 
قراردادها عقود اس��المی با امضاء محمد جواد خانی همراه مهر ش��ركت معتبر خواهد بود. 
6- سرمايه شركت: ده ميليون ريال كه از طرف كليه شركاء پرداخت و در اختيار و تحويل 
مديرعام��ل ش��ركت قرار گرفت.  م ال��ف: 242 فدايی – رئيس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

اردستان  

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی 
8/444 بدينوسيله اعالم می گردد آقای حيدر سعادتی پور فرزند جعفر شکايتی عليه خانم 
زهره نادری فر فرزند حس��ن داير بر جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المکان به اين 
بازپرس��ی تسليم و به ش��ماره 8706۵6ب16 ثبت گرديده اس��ت كه از مشتکی عنه ظرف 
يکماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 11۵ 
قانون آيين دادرس��ی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرس��ی اتخاذ تصميم خواهد 
نمود. م الف: 12094 ش��ريفي- مدير دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگی 
8/44۵ در خصوص پرونده كالسه 670/90 خواهان حميد قاسمی دادخواستی مبنی بر الزام 
به تنظيم و انتقال سند به طرفيت كمين بانو دفتريان تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز يکش��نبه مورخ 90/10/4 ساعت ۵:1۵ تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين ش��عبه واقع در خيابان آتشگاه – نرسيده به پمپ بنزين اول – مجتمع شماره 2 دادسرا 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. مدير دفتر شعبه 24 حقوقي 

مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأي
8/446 ش��ماره دادنامه: 90099703۵2701204، ش��ماره پرونده: 9009980364600334، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900368، ش��اكي: خانم ش��هره شاه بداغي به نش��اني خ كهندژ خ 
صمديه ک ۵4 جنب ش��ركت جهان س��يم، متهم: آقاي علي اكبر ديانت به نش��اني متواري، 
تهران ميدان توحيد خ فرصت ش��يرازي بين دكتر غري��ب و جمالزاده پالک 112، اتهام ها: 
1. ضرب و جرح عمدي، 2. توهين، گردش��کار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رس��يدگي 
را اع��الم و بعون اله تعالي ذيال مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص 
ش��کايت خانم شهره شاه بداغي فرزند شهرام عليه آقاي علي اكبر ديانت فرزند ميرزا آقا و 
دائر بر الف( ايراد ضرب و جرح عمدي و ب( فحاشي. دادگاه با توجه به جامع محتويات 
و اوراق پرونده تحقيقات انجام ش��ده شکايت ش��اكي گواهي پزشکي قانوني صورتجلسه 
مورخ 89/10/6 مندرج در صفحه 7 پرونده و اتيان سوگند شاكي مصدوم چون دادگاه مورد 
را از موارد لوث تش��خيص داده و ش��اكي مصدوم در برابر كالم اله مجيد حاضر و به الفاظ 
جالله خداوند س��بحان اتيان سوگند شرعي نموده است و مفاد كيفرخواست صادره و عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه با ابالغ به وي و در نهايت عدم دفاع مؤثر از خويش و ساير 
محتويات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابي را ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 294-
29۵-297-302-304-2-1۵-47-16 بند دال ماده 484-608 از قانون مجازات اس��المي 
از يك دينار و  3

4 متهم موصوف الذكر را جهت سرخ ش��دگي بازوي راس��ت به پرداخت 
س��ه چهارم از يك دينار و جهت  3

4 جهت سرخ ش��دگي خلف قفسه س��ينه به پرداخت 
از يك دينار و از نوع انتخابي  3

4
سرخ شدگي خلف زانوي راست به پرداخت سه چهارم 

در حق شاكي و جهت بزه بند ب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق 
دول��ت محکوم مي نمايد. مهلت پرداخ��ت ديه از زمان وقوع حادث��ه )89/10/3( به مدت 
يکس��ال مي باشد. رأي صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين 
دادگاه و س��پس نسبت به ديه قطعي و نس��بت به فحاشي و جزاي نقدي ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر مركز استان )اصفهان( مي باشد. م 

الف/ 12۵36 ذبيحي- رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ
8/447 نظ��ر ب��ه اينکه خانم س��کينه حق نژاد به اته��ام مزاحمت تلفن��ي، تهديد، تخريب 
حس��ب ش��کايت آقاي محس��ن بياتي فرزند اله كرم از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
۵694/11100/83 ک 24 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتش��ار 
آگهي در ش��عبه 32 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاض��ر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از يکماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد. م الف/ 12۵26 داديار شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي اصفهان
 

احضار
8/448 چون آقايان اصغر و مهدي هر دو يوس��في فرزندان حس��ن و اصغر ش��کايتي عليه 
آقايان مجيد و حبيب اله هر دو زارعي مبني بر ايراد ضرب عمدي، مزاحمت، تخريب مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 900163 ک 114 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 
90/10/17 س��اعت 8/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوب��ت در يکي 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 شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و 
دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12۵38 مرتضايي- مدير دفتر شعبه 114 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
8/4۵0 نظ��ر ب��ه اينک��ه آق��اي عبداالحمد رضائ��ي به اتهام ترک انفاق حس��ب ش��کايت 
حليم��ه ازبک��ي از طرف اي��ن دادس��را در پرونده كالس��ه 90102۵ د 42 تح��ت تعقيب 
اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده بدينوس��يله 
در اج��راي م��اده 11۵ قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور كيفري 
مرات��ب ب��ه نامبرده ابالغ ت��ا ظرف يکم��اه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 42 دادياري 
دادس��راي عموم��ي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت 
ع��دم حضور پ��س از يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. م 
 الف/ 12۵29 عابديني- داديار ش��عبه 42 دادياري مجتمع ش��ماره س��ه دادس��راي عمومي 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ
8/4۵1 نظ��ر به اينکه آقاي نصرت اله خوانس��اري به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي حس��ب 
شکايت آقاي رضا اصالني فرزند شيرعلي از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 891721د/ 
42 تح��ت تعقيب اس��ت و اب��الغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن 
نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 42 
دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خويش حاضر ش��ود. در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. 
 م الف/ 12۵30 عابديني- داديار ش��عبه 42 دادياري مجتمع ش��ماره س��ه دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان
 

احضار
8/4۵2 نظر به اينکه آقاي سعيد رحيميان بوكالت از دايره سرپرستي اصفهان )در خصوص 
محجور مهين كبيري كوپايي( شکايتي عليه 1- سيد حسن مفضلي 2- اكبر مظفري مبني بر 
سوءاس��تفاده از ضعف نفس محجور خانم مهين كبيري كوپايي مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالسه 900۵83 ب 2 شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان ثبت 
اين ش��عبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتش��ار آگهي مي باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 11۵ قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود واز متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و 
تصميم مقتضي اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12۵27 مدير دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي 

عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان
 

ابالغ
8/4۵3 نظ��ر ب��ه اينک��ه آق��اي محم��د رضايي ب��ه اتهام ض��رب و جرح عم��دي،  تهديد 
و فحاش��ي حس��ب ش��کايت آقاي علي ش��هبازي پور فرزند اس��داله از طرف اين دادسرا 
در پرون��ده كالس��ه 901284 د 27 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 11۵ قانون آئين دادرس��ي 
دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در ام��ور كيفري مراتب به نامبرده اب��الغ تا ظرف يکماه از 

تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگوئي 
ب��ه اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت عدم حض��ور پس از يك ماه از تاريخ انتش��ار 
 آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. م الف/ 12۵32 داديار شعبه 27 دادياري دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
8/4۵4 ش��ماره دادنامه: 90099703۵3701066، ش��ماره پرونده: 86099803۵8000032، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 8804۵1، شاكي: خانم شهال غفاري به نشاني اصفهان- آبشار سوم- 
كوچه رحيم آباد- كوچه صدري- پ 14، متهم: آقاي حميدرضا نکونام به نش��اني مجهول 
المکان، اتهام: استفاده از سند مجعول و جعل، گردشکار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده 
ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در 
خص��وص اتهام آقاي حميدرضا نکونام فرزند حس��ين مبني بر جعل و اس��تفاده از س��ند 
مجعول )شناس��نامه( با توجه به ش��کايت تحقيقات انجام گرفته از بانك س��په و اداره ثبت 
احوال و چك صادره از طرف وي و عدم حضور و دفاع متهم و ساير شواهد و قرائن بزه 
وي را ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد ۵33 و ۵3۵ قانون مجازات اسالمي نامبرده را از 
حيث جعل به تحمل ش��ش ماه حبس و از جهت اس��تفاده از س��ند مجعول نيز به شش ماه 
حب��س محکوم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
همين ش��عبه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر 
مركز اس��تان اصفهان مي باش��د. م الف/ 12۵37 نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي 

جزايي اصفهان
 

ابالغ
8/4۵۵ ش��ماره ابالغيه: 90101003۵0302794،  ش��ماره پرونده: 90099803۵0300616، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 900616، خواهان وحيد س��عيدي با وكالت آق��اي احمد زارعي 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده عبدالحس��ين گالبي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 30۵ ارجاع و به كالس��ه 90099803۵0300616 ثبت گرديده 
كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/28 و س��اعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 12۵3۵ دفتر ش��عبه سوم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
8/4۵6 ش��ماره: 3۵7/8۵ ح/ 14 بموجب دادنامه غيابي شماره 896 مورخ 8۵/4/26 دادگاه 
عمومي حقوقي ش��عبه چهاردهم اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه محمود بانك 
نام پدر: اس��ماعيل نش��اني محل اقامت: اصفهان خ مير مؤسسه ايران ارز محکوم است به: 
پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته )وجه چك ش��ماره 
249۵37-138۵/2/21 عه��ده بان��ك تجارت ش��عبه مي��ر( و 366/700 ري��ال بابت هزينه 
دادرس��ي و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه براساس شاخص تورم اعالمي بانك مركزي از 
تاريخ سررس��يد چك 8۵/2/21 تا زمان وصول و همچنين پرداخت حق االجراي دولتي به 
ميزان 1/02۵/000 ريال رأي صادره غيابي اس��ت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م رعايت گردد. 
مش��خصات محکوم له: صديقه بيگم محمدي نام پدر: جالل نش��اني محل اقامت: اصفهان 
خ بزرگمهر خ ش��هيد مفتح تقاطع رش��حه پ 28. محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- يا مالی 
معرفی كند كه اجراء حکم و استيفاء محکوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده ليکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی 
خود داده به نحوی كه تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه 
ای از شصت و يك روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند 
ب��ه جای محکوم عليه برای اس��تيفای محکوم به، مالی معرفی كن��د. عالوه بر موارد باال به 
موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون 
نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است 
توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 12۵34 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
8/4۵8 ش��ماره دادنامه: 90099703۵0901139. ش��ماره پرونده: 89099803۵0900714. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890714. خواهان: آقای سيد قوام موس��وی با وكالت آقای شهرام 
آقال��ر و آقای رحيم رضايی همگی به نش��انی ميدان ارت��ش – جنب بانك ملت – مجتمع 
زاين��ده رود – طبقه2. خواندگان: 1- خانم ژاله موس��وی. 2- خانم نصرت نکويی مباركه. 
3- آقای فرش��اد موسوی. 4- آقای شهرام موسوی. ۵- آقای فرزاد موسوی. 6- آقای سيد 
جمال موس��وی با وكالت آقای غالمرضا مس��ائلی به نش��انی مح��ل كار: اصفهان – ميدان 
انقالب – مركز تجاری انقالب – پالک 328 و آقای عليرضا فصيحی زاده به نش��انی محل 
كار: اصفهان – ميدان انقالب – مجتمع تجاری انقالب – پالک 327. 7- آقای محمدجواد 
محب. 8- خانم زهرا متين زادگان. 9- آقای مسعود نکويی مباركه همگی به نشانی خيابان 
آپادانا – كوی طالقانی – پالک37. 10- بانك تجارت به نشانی خيابان شيخ بهايی – چهار 
راه خلجا – مديريت بانك تجارت دايره حقوقی. خواس��ته: ابطال سند )موضوع سند ملك 
اس��ت(. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. دعوی خواهان آقای سيد قوام موسوی با 
وكالت آقايان 1- رحيم رضايی. 2- شهرام آقالر به طرفيت خواندگان 1- آقای سيد جمال 
موس��وی. 2- آقای مس��عود نکويی مباركه. 3- فرزاد. 4- فرشاد. ۵- ژاله 6- شهرام همگی 
موس��وی. 7- خان��م نصرت نکويی مبارك��ه. 8- آقای محمد جواد مح��ب. 9- خانم زهرا 
متين زادگان. 10- بانك تجارت خواندگان رديف اول و سوم تا هفتم با وكالت آقايان 1- 
غالمرضا مس��ائلی. 2- عليرضا فصيحی زاده بخواسته ابطال سند انتقالی شماره 123710-

71/۵/21 تنظيمی در دفترخانه ش��ماره 7 اصفهان نسبت به پالک ثبتی ۵000/۵6۵7 و ساير 
نقل و انتقاالت بعدی و الزام خوانده رديف اول به انتقال پالک ثبتی مذكور می باشد حسب 
اظهارات وكالی خواهان و اس��ناد عادی پيوست دادخواست خواهان كه مقيم كشور آلمان 
ب��وده از خوانده رديف اول كه برادر وی بوده درخواس��ت نم��وده كه خانه ای در اصفهان 
برای او خريداری نمايد كه خوانده نيز به اين امر اقدام و خانه را خريداری نموده كه نامه 
های ارس��الی از طرف خوانده رديف اول برای خواهان حکايت از اين امر دارد و صراحتًا 
اعالم داشته كه با پولی كه فرستاده بوديد خانه خريدم و خوانده مذكور حسب سند انتقالی 
79048-۵4/11/12 مالکيت پالک ثبتی مذكور را بنام خود انتقال نموده است خوانده رديف 
اول حسب سند انتقالی ش��ماره 123710-71/۵/21 دفترخانه شماره 7 اصفهان مالکيت را 
به خوانده رديف دوم انتقال داده و ايش��ان حس��ب سند انتقال ش��ماره 73/3/۵-1۵2099 
دفترخان��ه ش��ماره 77 اصفهان مالکيت را به خواندگان رديف س��وم و چه��ارم و پنجم و 
شش��م )فرزندان خوانده رديف اول( انتقال داده اس��ت خوانده رديف سوم دو دانگ از سه 
دانگ مالکيت از پالک ثبتی را به خوانده رديف هفتم حس��ب س��ند انتقالی ش��ماره 142-
84/8/17 دفترخانه 193 انتقال داده اس��ت سپس شش��دانگ سند مالکيت توسط اشخاص 
مذكور طی س��ند شماره 13631-88/7/22 دفترخانه شماره 6 اصفهان به آقای محمدجواد 
محب و سپس طی سند شماره 768-88/11/8 دفترخانه شماره 241 اصفهان به خانم زهرا 
متين زادگان انتقال گرديده و طی اس��ناد شماره 1331۵0-88/12/3 و 89/3/19-134438 
دفترخانه ش��ماره 12 اصفهان در رهن بانك تجارت قرار گرفته است حسب دادنامه شماره 
1982-81/12/27 صادر شده در پرونده كالسه ۵03/79 شعبه 22 عمومی اصفهان مالکيت 
خواهان احراز و حکم بر ابطال س��ند انتقالی صادر ش��ده اس��ت دادنامه مذكور در دادگاه 
تجديد نظر بلحاظ وجود ايراد ش��کلی و طرف دعوی قرار ندادن كليه تنظيم كنندگان سند 
نقض شده است كه پرونده در راستای مقررات ماده 18 اصالحی قانون تشکيل دادگاه های 
عمومی و انقالب با احراز مالکيت شرعی خواهان حسب دستور رياست محترم قوه قضائيه 
جهت اعاده دادرس��ی مجدداً در دادگاه تجديد نظر مطرح و حس��ب دادنامه ش��ماره ۵1-
89/1/23 عليرغم احراز مالکيت خواهان بدليل وجود ايراد شکلی قرار عدم استماع دعوی 
صادر ش��ده است عليهذا با توجه به دادخواست تقديمی و محتويات پرونده های استنادی 
و دادنامه های صادر ش��ده مذكور و نظر به اينکه خوانده رديف اول حس��ب درخواس��ت 

خواهان و با وجه ارسال شده توسط وی اقدام به خريد نموده و با عدم حضور خواهان در 
كش��ور سند رسمی بنام خوانده رديف اول انتقال يافته است نقل و انتقاالت بعدی صورت 
گرفت��ه بدليل عدم مالکيت خوانده رديف اول فضولی ب��وده و با عدم تنفيذ خواهان باطل 
و بال اثر اس��ت و با توجه به دفاعيات غير موثر خواندگان و عدم حضور و دفاع از س��وی 
خواندگان رديف 2 و 8 و 9 دادگاه به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 196 و 247 قانون 
مدنی حکم بر ابطال اس��ناد انتقالی ش��ماره 123710-71/۵/21 دفترخانه شماره 7 اصفهان 
و 1۵2099-73/3/۵ دفترخانه ش��ماره 77 اصفهان و 142-84/8/17 دفترخانه شماره 193 
اصفهان و 13621-88/7/22 دفترخانه شماره 6 اصفهان و 768-88/11/8 دفترخانه شماره 
241 اصفهان و اس��ناد رهن��ی ش��ماره 1331۵0-88/12/3 و 134438-89/3/19 دفترخانه 
ش��ماره 124 اصفهان را صادر و اعالم می نمايد و با ابطال سند مذكور و اعاده سند رسمی 
بنام خوانده رديف اول مشاراليه ملزم به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند 
رس��می ششدانگ مالکيت پالک ثبتی ۵000/۵6۵7 بخش ۵ ثبت در حق خواهان می باشد 
رای صادر ش��ده نس��بت به خواندگان رديف اول و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم 
و ده��م حضوری و ظرف بيس��ت روز پ��س از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی و نس��بت به 
س��اير خواندگان غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی است سپس ظرف 
 بيست روز قابل تجديد نظر خواهی است. م الف: 12۵39 اصالنی – رئيس شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
8/460 ش��ماره 900718ب19. آگهی ابالغ وقت رس��يدگی به آقای حميد هاش��می شاكی 
احم��د دهقانی فرزند صفرعلی طی ش��کوائيه عليه حميد هاش��ميان مبن��ی بر ايراد ضرب 
و ج��رح عمدی مط��رح پس از ارجاع به ش��ماره 90099803۵980070۵ ثبت ش��عبه 19 
بازپرس��ی دادس��رای عمومی اصفهان گرديده نظر به مجهول المکان بودن مش��تکی عنه و 
در اجرای دس��تور بازپرس محترم ش��عبه 19 دادس��رای عمومی اصفهان و با اجازه از ماده 
11۵ قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار چاپ 
و منتش��ر و ب��ه نامبرده باال اب��الغ می گردد در م��ورخ 1390/9/30 س��اعت 08:30 صبح 
به محل خيابان جابرانصاری – مجتمع قضايی ش��ماره 3 ش��عبه 19 بازپرس��ی دادس��رای 
 عموم��ی اصفهان مراجعه نمايد. م الف: 12۵31 زارعان – مدير دفتر ش��عبه 19 بازپرس��ی

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

ابالغ 
8/461 ش��ماره اجرائيه: 90104203۵1400240. ش��ماره پرونده: 89099803۵1401212. 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891213. بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه محکوم عليهما 1- ياس��ر همتی فرزند مرتضی. 2- شفيع روميانی 
فرزند والی. 3- حس��ين زارع فرزند محم��د. 4- امير طالبی فرزند مصطفی همگی مجهول 
المکان محکومند به پرداخت مبلغ 2۵/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  10۵/۵00 
ريال هزينه دادرس��ی و واخواس��ت س��فته ها و حق الوكاله وكيل طب��ق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ 86/10/26 تا زمان وص��ول و پرداخت 12/۵00/000 ريال 
بابت نيم عش��ر دولت ضمنا رای غيابی اس��تر تبصره 2 ماده 206 رعايت شود. مشخصات 
محکوم لهما: 1- بانك ملت به نشاني خ شيخ صدوق شمالي 2- مهدي جهانبخش هرندي 
به نش��اني خ شيخ صدوق شمالي پالک 384 طبقه سوم واحد 6 دفتر وكالت. محکوم عليه 
مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اج��راء بگذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بده��د. 3- مالی معرفی كند كه اجراء 
حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم 
كند. اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم ش��ود ك��ه  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده ايد ليکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به نحوی 
كه اجرای تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 
اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 12۵33 صابری – مدير 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 

ابالغ
8/462 ش��ماره: 900363ب19. آگهی ابالغ وقت رس��يدگی به آقايان مس��عود سيستانی و 
حس��ين سيس��تانی شاكی س��يد جالل مکاری فرزند سيد رس��ول به موجب شکوائيه عليه 
مش��تکی عنهم فوق الذكر مبنی بر جعل عناوين دولتی و تحصيل مال از طريق نامش��روع 
طرح ش��کايت پس از ارجاع به ش��ماره 90099803۵98003۵7 ثبت ش��عبه 19 بازپرسی 
دادس��رای عمومی اصفهان گردي��ده، نظر به مجهول المکان بودن نامب��ردگان و در اجرای 
دس��تور بازپرس��ی محترم و با تجويز از ماده 11۵ قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر به نامب��ردگان ابالغ می گردد جهت 
رسيدگی مورخ 1390/10/1 ساعت 8:30 صبح جهت رسيدگی به شعبه 19 بازپرسی واقع 
در اصفه��ان – خيابان جابر انصاری – مجتمع ش��ماره 3 مراجع��ه نمايند. م الف: 12۵28 
زارعان- مدير دفتر ش��عبه 19 بازپرس��ی مجتمع ش��ماره سه دادس��راي عمومي و انقالب 

اصفهان 
 

تأسيس
8/463 شماره: 3283/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت محکم سازه پارتاک سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/08/12 تحت شماره 4۵822 و شناسه ملی 10260638280 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/08/12 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه عمليات ساختمانی 
اعم از س��اخت ابنيه بتنی و فلزی و چوبی، سوله س��ازی، آپارتمان سازی ساخت قطعات 
پيش س��اخته بتنی، شهرک سازی، محوطه س��ازی و جدول بندی و احداث كليه عمليات 
راهس��ازی اعم از زيرسازی و روس��ازی راه و روكش آسفالت و ارائه خدمات نقشه كشی 
و نقش��ه برداری و اجرای تاسيس��ات وابس��ته به موضوع شركت، ش��ركت در مناقصات و 
مزاي��دات دولت��ی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بان��ك های دولتی و خصوصی صرفا 
جهت اهداف شركت و كليه اقدامات مرتبط با موضوع شركت. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان – 
ملك ش��هر – خيابان مطهری – الماس يك – پالک 1 جنوبی. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به يکصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يکصد س��هم با نام می 
باش��د كه مبلغ 3۵0/000 ريال توس��ط موسس��ين طی گواهی بانکی شماره 7۵28090243 
مورخ 1390/07/30  نزد بانك تجارت ش��عبه فرخش��هر پرداخت گرديده اس��ت و الباقی 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. ۵- اولين مديران ش��ركت: 1-۵- آقاي عبداله 
امجدی خيرآبادی به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-۵- آقای نصراله امجدی خيرآبادی به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره. 3-۵- آقای كاظم امجدی خيرآبادی به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-۵- آقاي كاظم امجدی خيرآبادی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��ركت با امضای 
مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر می باش��د و اوراق عادی و اداری با امضای مديرعامل يا 
رئيس هيئت مديره و با مهر ش��ركت معتبر می باش��د. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مج��ری مصوب��ات هيئت مديره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای 
افش��ار ش��ريفی تش��نيزی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم زينب صف��ی خيرآبادی به 
 عنوان بازرس علی البدل. م الف 12۵14/1 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات

واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات 
8/46۵ ش��ماره: 2007/ت90/103 آگه��ی تغييرات ش��ركت آژين نقش اس��پادان س��هامی 
خ��اص به ش��ماره ثبت 41186 و شناس��ه ملی 10260۵88940. به اس��تناد صورتجلس��ه 
مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده م��ورخ 1390/08/03 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل 
ش��ركت در واح��د ثبت��ی اصفهان ب��ه آدرس ش��هر اصفه��ان – ميدان جمه��وری – اول 
خياب��ان رباط – بن بس��ت جب��ار زارع – پ��الک1 – واحد 3- كدپس��تی 8138733381 
تغيي��ر ياف��ت و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه بش��رح ف��وق اص��الح گردي��د. در تاريخ 
1390/08/10 ذي��ل دفت��ر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غير تج��اری ثبت و م��ورد تاييد و 
 امضاء قرار گرفت. م الف: 12391 آذری – رئيس اداره ثبت ش��ركتها و موسس��ات واحد

ثبتی اصفهان 
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 زهرا نوبخت

مدير كل كتابخانه های استان اصفهان از آماده سازی 690 
و  نابينايان  برای   mp3 فايل های در  گويا  كتاب  عنوان 
بهره برداری از آن ها به مناسبت هفته كتاب و كتاب خوانی 

در استان خبر داد.
استان  ياوری، مدير كل كتابخانه های عمومی  غالمرضا 
اصفهان در نشست خبری خود با اشاره به اين كه از 22 
تا 29 آبان ماه سال جاری به عنوان هفته كتاب در كل 
كشور ناميده شده است، تاكيد كرد: 30 آبان ماه در استان 
اصفهان از حدود ۵00 نفر از فعاالن در عرصه كتابخوانی  
پيامبر  و كتابداری با حضور استاندار اصفهان در سالن 

اعظم)ص( دانشگاه اصفهان تجليل می شود.
اصفهان  استان  مفيد  مطالعه  نهضت  دائمی  كميته  دبير 
از جمله  ادامه داد: در جشن هفته كتاب در 30 بخش 
مسئوالن  كتابداران،  جمعی،  رسانه های  و  خبرنگاران 
كودک،  نمونه  كتابخانه های  عمومی،  كتابخانه های 
كتابخانه های  برتر،  اهداكنندگان  پيشکسوت،  كتابداران 
دارای برنامه های فوق برنامه، خادمان بخش فرهنگ كتاب 

و كتابخوانی و عضو فعال و غيره  تجليل می شود.
وی اضافه كرد: از 22 تا 29 آبان ماه هر روز به يك نام 
انتخاب شده است، 22 آبان به اسم كتاب، قرآن واليت 
و ارزش های علوی، 23 ترويج كتابخوانی و اهدا كتاب، 
24 كتاب و كتابداران و تجليل از اصحاب نشر، 2۵ آبان 
كتاب رسانه فرهنگ و تعليم و تربيت، 26 كتاب توليد 
علم و بالندگی،  27كتاب عامل بالندگی كودک و تحکيم 
خانواده، 28 كتاب و رسانه و تبليغ كتاب و كتابخوانی 
و در 29 كتاب تحکيم ارزش ها و ترويج فرهنگ كتاب 

و همچنين جشنی در تهران با حضور رئيس جمهور و 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

تصريح  اصفهان  استان  عمومي  كتابخانه هاي  كل  مدير 
هفته  مناسبت  به  اصفهان  كاشان  شهرستان  در  كرد: 
كتاب 60 ايستگاه كتاب در مکان های پر تردد قرار داده 

می شود.
وی با بيان اين كه 9 تيرماه در تقويم به عنوان روز كتابدار 
به ثبت رسيده است، خاطرنشان كرد: يکی از فرمايشات 
مقام معظم رهبری در مباحث فرهنگی اين بوده است كه 
مسائل مربوط به كتابداران ارتقاء داده شود و راه برای 

عضويت مردم در كتابخانه ها تسهيل شود.
كتابخوانی،  و  كتاب  هفته  در  اين كه  بر  تاكيد  با  ياوری 
عضويت در همه كتابخانه ها به صورت رايگان صورت 
می گيرد، بيان داشت: با عضويت در يکی از كتابخانه ها، 
می توان از خدمات كليه كتابخانه ها بهره مند شد و بايد در 
حدی كار كنيم كه تبليغات كتاب خوانی همگانی شده كه 

در اين راستا رسانه ها نقش مهمی را ايفا می كنند.
وی تصريح كرد: طبق شاخص های تعيين كننده، اگر بستر 
كتاب و كتابخوانی در كشور فراهم شود، مردم استقبال 
فراوانی خواهند كرد و طبق همين شاخص ها در استان 
كتابخانه های عمومی  به  مراجعه كنندگان  اصفهان، رشد 
استان، از آبان 86 تا آبان 88، سه ميليون و 400 هزار نفر 
بوده كه اين شاخص از آبان 88 تا آبان 90، پنج ميليون 

و ۵00 نفر بوده است.
عمومی  كتابخانه های  متراژ  افزايش  مورد  در  وی 
استان، اضافه كرد: تا آبان 1388، 82 هزار متر مربع به 
آبان  تا   88 آبان  از  اما  شده  افزوده  استان  كتابخانه های 
داده  اختصاص  بخش  اين  به  مربع  متر  هزار   12۵ ،90

شده است.
مدير كل كتابخانه های استان اصفهان با اشاره به اين كه 
رشد شاخص عضويت در كتابخانه های عمومی تا آبان 
88 7۵ هزار نفر بوده كه اين شاخص از آبان 88 تا آبان 

90، 130 هزار نفر بوده است.
وی در ادامه گفت: اميدوار هستيم كه تا پايان سال در 
بخش كتاب های گويا، ۵0 درصد رشد را شاهد باشيم و 
نزديك به دو هزار كتاب گويا آماده سازی می شود و اين 
فايل ها برای افراد بی سواد و كسانی كه تمايل چندانی به 

روخوانی كتاب ندارند نيز مناسب است.
وی در مورد فعاليت های اين اداره كل افزود: راه اندازی 
بيش  با  تفاهم نامه  انعقاد  استان،  نخبه  كتابخوانان  كانون 
در  مردمی  نهادهای  و  دانشگاه  ارگان،  سازمان،   ۵0 از 
جهت گسترش فرهنگ كتاب خوانی و تعامالن فرهنگی، 
ماندگار  چهره های  از  تجليل  همايش  اولين  برگزاری 
طرح  اجرای  استان،  عمومی  كتابخانه های  و  انجمن ها 
در  مخاطب(  درخواست  به  كتاب  )سفارش  من  كتاب 

مخاطب  هدف  با  استان  عمومی  كتابخانه های  تمامی 
محوری، اجرای طرح همراه كارت عضويت با قابليت 
استفاده همزمان در تمامی كتابخانه های عمومی استان و 
راه اندازی ايستگاه كتاب در بيش از 40 مركز در سطح 

استان از جمله اين موارد است.
اصفهان  استان  مفيد  مطالعه  نهضت  دائمی  كميته  دبير 
داشت:  اظهار  كل  اداره  اين  آينده  برنامه های  مورد  در 
تجهيز كتابخانه های عمومی استان به منابع چند رسانه ای، 
تقويت بخش كودک و نوجوان در كتابخانه های عمومی، 
راه اندازی كانون های قرآن و نهج البالغه در كتابخانه ها، 
افزايش كانون های ادبی در كتابخانه های عمومی، ساخت 
و  استان  شهرستان های  در  استاندارد  مركزی  كتابخانه 
سفر  مصوب  استان  مركزی  كتابخانه  ساخت  پيگيری 
سيار  كتابخانه های  راه اندازی  جمهوری،  رياست  سوم 
نيز  استان  سراسر  در  مطالعه  ايستگاه های  راه اندازی  و 
استان  كتابخانه های  اداره كل  آينده  برنامه های  از جمله 

اصفهان است.

نويسنده نشريه »ورايتي« در يادداشتي به تمجيد از 
فيلم »يه حبه قند« ساخته  رضا ميركريمي پرداخته 

است.
گفتني است »يه حبه قند« متن كامل اين يادداشت 
به شرح زير است: در يه حبه قند، آخرين پيشکشي 
شيرين كننده اي  ميركريمي،  رضا  ايراني  كارگردان 
به  را  عروسي  يك  برگزاري  و سات  مرگبار سور 
مقدمات گردهم آيي ديگري بدل مي كند. ميركريمي 

)خيلي دور، خيلي نزديك( با لبريز كردن فيلمش از 
نور و جنبِش خواهران عروس آينده و دامادهايش، و 
نيز خيل بستگان داغديده اي كه در باغ و اتاق هاي تو 
در تويش موج مي زنند، خانواده را به مانند عنصري 
ذاتي و حياتبخش ترسيم مي كند كه بومي ييالقات و 
حومه شهرهاست. انگار نسخه اي نرم تر و به مراتب 

لطيف تر از ريچل ازدواج مي كند باشد.
در كمال شگفتي، روح باريك و شکننده اين فيلم 

نيز، تا مدتها پس از تمام شدن مراسم در تو متجلي 
خواهد بود.

نقشه ها و دسيسه ها وقتي رو مي شوند، كه از ميان اين 
جمع پرتحرک، دامادها به جان گنج  مدفون مي افتند، 
به  شروع  )جن(  روح  ديدن  براي  خواهرزاده ها  و 

دروغ گفتن مي كنند.
 با برمال شدن بيماري اي كه ريشه دوانده، و كنار رفتن 
خاكسترهاي عشقي قديمي، تنش باعث مي شود تا 

در اليه اي عميق تر پوسته فيلم به لرزه درآيد. با اين 
وجود، حال و هواي فيلم بسيار فکورانه تر، و جو 
جشن گونه هاي  معمول  حد  از  پربارتر  بسيار  آن 
مجلس پرستانه اي است كه در خيل بيشمار فيلم هاي 
مي بينيم.  روزها  اين  دخترانه  و  عروس محور 
نمونه اش، يکي از صحنه هاي مثال زدني اين پاستل 
نوراني است، كه گويا برگرفته از امپرسيونيست هاي 
فرانسوي است: عروس  ميركريمي، فارغ بال بر تابي 
چوبي نشسته و دست به سوي سيبي رسيده دراز 
كرده تا آن را بچيند. سيب در نهايت به دستش مي آيد 
و آن را به دهان مي برد تا واپسين لحظات حساسيت 

آزاد و رهايش را آسوده پشت سر بگذارد.

گزارش

خبر

اصفهان و پیشاور فیلم مي سازند
در ديدار مديركل صدا و سيمای اصفهان با وزير فرهنگ 
فيلم  يك  ساخت  پاكستان  پيشاور  رسانی  اطالع  و 
سينمايی داستانی با موضوع اصفهان و پيشاور پاكستان 
با همکاری بازيگران سينمايی دو كشور در دستور كار 

مركز اصفهان قرار گرفت.
در اين ديدار ميان افتخار حسين، جمهوری اسالمی 
ايران را يك كشور موفق اسالمی ارزيابی كرد و گفت: 
ايران در اين سال ها در بخش های فرهنگی اجتماعی و 
اقتصادی بسيار پيشرفت كرده و در كشورهای اسالمی 

سربلند شده است و اين باعث افتخار ماست.
وزير فرهنگ و اطالع رسانی پيشاور پاكستان دو كشور 
پاكستان و ايران را از بعد فرهنگی و اجتماعی به هم 
نزديك دانست و گفت: مردم پاكستان به مردم ايران 
بسيار عالقه مند هستند و اشعار حافظ را مطالعه مي كنند 
ولی با اين حال در پاكستان فعاليت های فرهنگی و هنری 
رونق زيادی ندارد و ما از ايران مي خواهيم در اين زمينه 
تکنولوژی و مهارت های خود را در اختيار ما بگذارد. 
مهندس كلباسی مديركل مركز اصفهان نيز در اين ديدار 
پاكستان را كشور مسلمان و برادر ايران خواند و گفت: 
مردم ايران نيز عالقه مند به پاكستان هستند و اشعار اقبال 
الهوری را مي خوانند و هميشه سربلندی آن را از خدا 
خواستارند و تحوالت آن را رصد مي كنند. وی افزود: 
صدا و سيمای مركز اصفهان تجربه های خوبی چه از 
هنری و سينمايی و چه از نظر فنی در اختيار دارد و 

مي تواند آن را در اختيار كشور پاكستان قرار دهد.

علیرضایی راهي  لیان شد
با اعالم آثار بخش مسابقه يازدهمين جشنواره منطقه ای 
سينمای جوان )ليان( كه اول تا سوم آذر ماه سال جاری 

در شهر بوشهر برگزار مي گردد.
پايان  و  خاكستری  شب های  پويانمايی  فيلم های 
و  عليرضايی  حسن  كنندگی  تهيه  به  دايناسورها 
اين  نهايی  بخش  به  رمضانی  اميرحسين  كارگردانی 
جشنواره راه يافت. عليرضايی كه امسال با تهيه كنندگی 
فيلم پويانمايی ترديد به كارگردانی اعظم لطفی در بخش 
مسابقه بيست و پنجمين جشنواره بين المللی فيلم های 
كودكان و نوجوانان در شهر اصفهان حضور دارد گفت: 
از 23 تا 27 آبان در جشنواره كودک به ميزبانی زادگاهم 
شهر اصفهان حاضر خواهم بود و بالفاصله پس از آن 
جهت شركت در جشنواره ليان به بوشهر سفر خواهم 
كرد ضمن آن كه با تهيه و كارگردانی 9 فيلم داستانی و 
پويانمايی در جشنواره سکانس بيداری شركت كرده ام 
كه نتايج اين جشنواره هم به زودی مشخص خواهد 

شد.

متفاوت ترین هدیه تولد
فراخوان عکس از »علي رفيعي« و آثارش براي انتشار 
كتاب و نمايشگاهي به بهانه هفتاد و سومين سالروز 

تولد اين هنرمند منتشر شد.
22 دي ماه جاري هفتاد و سومين سالروز تولد علي 
به  و  است   � نمايشنامه نويس  و  كارگردان   � رفيعي 
همين مناسبت براي ارج نهادن سالها تالش او مراسم 
ايران  تئاتر و سينماي  بزرگان  با حضور  بزرگداشتي 

برگزار خواهد شد.
عکس هاي ارسالي در اين مجموعه توسط »محمود 
كالري« و »سيف اله صمديان« براي برگزاري نمايشگاه 
و چاپ در كتاب انتخاب خواهد شد. اين فراخوان 
از  عکس  رفيعي،  علي  از  پرتره  عکس هاي  شامل 
آثار،پشت صحنه  و پيرامون آثار او مي شود. همچنين 
شركت تمامي عکاسان در اين جشنواره آزاد است. اين 
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ارسال شود.
به هر يك از هنرمندان كه آثارشان پذيرفته شود يك 

جلد كتاب اهدا خواهد شد.

 »وایدا« 
مهم ترین فیلم ساز لهستان

»آندره وايدا« كارگردان صاحب نام سينماي جهان در 
فهرست 100 شخصيت تاثيرگذار تاريخ لهستان ديده 

مي شود.
نشريه هفتگي Wprost در شماره جديد خود فهرستي 
را در  اين كشور  تاريخ  تاثيرگذار  از 100 شخصيت 
عرصه هاي فرهنگي، سياسي، ورزشي، ادبي، اجتماعي 
و ... منتشر كرد كه »آندره وايدا«، كارگردان سرشناس 

لهستاني يکي از چهره هاي منتخب معرفي شده است.
همچنين »كريستيانا جاندا«، بازيگر سرشناس سينماي 
لهستان كه در سال 1990 بهترين بازيگر جشنواره كن 
نيز در اين فهرست ديده مي شود. »آندره وايدا«  شد 
از بزرگ ترين كارگردانان سينماي اروپا پس از جنگ 
جهاني است كه اولين تجربه كارگرداني  خود را در سال 
19۵4 با فيلم »يك نسل« به ثبت رساند. او كه الفباي 
فيلم سازي را در مدرسه فيلم لودز آموخته است، در 
دهه ۵0 يکي از اعضاي اصلي مدرسه فيلم لهستان شد 
و با فيلم ها يش اعتباري بين المللي براي سينماي اروپاي 
با ساخت دو  آن  از  به همراه آورد. وايدا پس  شرقي 
فيلم بلند ديگر كه موضوع ضدجنگ داشتند، شهرت 
جهاني يافت. فيلم »كانال« كه در سال 19۵6 ساخته 
شد، جايزه  ويژه هيات داوران جشنواره  كن را گرفت 
و فيلم »خاكستر ها و الماس ها« در سال 19۵8 جايزه 
فيپرشي جشنواره  ونيز را براي او به ارمغان آورد. وايدا 
كه مهم ترين رويداد هاي تاريخ لهستان در نيمه  دوم قرن 
بيستم را به شکلي تراژيك به تصوير مي كشيد، هم زمان 
در عرصه  تئاتر آثاري ناب را به روي صحنه مي برد و 

كارگرداني مي كرد.

فرهنگ و هنر

طبق همين شاخص ها 
در استان اصفهان، 

رشد مراجعه کنندگان 
به کتابخانه های 

عمومی استان، از 
آبان 86 تا آبان 88، 
سه ميليون و 400 
هزار نفر بوده که 

این شاخص از آبان 
88 تا آبان 90، پنج 
ميليون و 500 نفر 

بوده است

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان خبر داد: 

آماده سازی 690 عنوان کتاب گويا برای نابينايان

اصفهان زير خط مطالعه 
مرجع اعالم سرانه مطالعه در کشور هرساله این معيار  را اعالم می کند. طبق این آمار، استان 
ایرانی، نفر  یک  مطالعه  سرانه  متوسط  که  بوده  پایين تر  کشوری  متوسط  سرانه  از   اصفهان 
76 دقيقه بوده که این معيار در اصفهان 62 دقيقه بوده است و برای ارتقاء سرانه مطالعه باید 
دسترسی به کتاب را تسهيل کرد که با این کار به طور مسلم مردم بيشتري، رقبت به خواندن 
کتاب خواهند کرد و مي   توان سرانه مطالعه را باال برد تا استان اصفهان در این شاخص نيز 
سرآمد دیگران باشد. و با این کار به طور حتم مي توان امکانات بيشتري را با تسهيالت در 

اختيار مطالعه کنندگان قرار داد.

یک اتفاق خوب براي سينماي ایران؛

ورایتي از فیلم »یه حبه قند« نوشت

 ۱6 سازمان و نهاد فیلم های جشنواره کودک
را داوری می کنند

و  سازمان ها  چشمگير  مشاركت  و  حضور  شاهد  امسال 
نهادهای مختلف در جشنواره فيلم كودک هستيم به گونه ای 
اين رويداد مهم ترين دوره خود را از نظر تعداد مخاطب و 

ميزان مشاركت نهادهای اجتماعی تجربه می كند.
امسال شاهد حضور 16 سازمان و نهاد در داوری فيلم های 
و  است  بخش  اين  در  تازه  ركوردی  كه  هستيم  جشنواره 
می تواند نقطه آغازی باشد برای شکل گيری عزمی ملی و 
رسيدن به سينمايی مطابق با خواست و نيازهای اين مخاطبان.

سازمان ها و نهادهايي چون انجمن منتقدان و نويسندگان سينمای ايران، كانون فيلمنامه 
نويسان سينمای ايران، دانشکده سينما تئاتر دانشگاه هنر، ستاد اقامه نماز، شوای فرهنگ 
عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی، موسسه آفرينش های هنری آستان رضوی، بنياد 
شهيد و امور ايثارگران، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران. انجمن فيلم كوتاه ايران، 
جمعيت دفاع از ملت فلسطين، سازمان بورس و اوراق بهادار و بنياد ادبيات داستانی 

ايرانيان فيلم های جشنواره فيلم كودک را داوری می كنند.

معرفی فیلم های بخش کودکان سرزمین های 
اسالمی جشنواره کودک

و  بيست  اسالمی  سرزمين های  كودكان  بخش  فيلم های 
پنجمين جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان 

معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فيلم كودک، با توجه به 
بيداری اسالمی در كشور های منطقه و رويکرد جشنواره به 
اين مقوله، بخش سينمای كودک كشورهای اسالمی برای 
آشنايی بيشتر مخاطبان كودک و نوجوان با ديگر كشورهای 

مسلمان طراحی شده است.
بر پايه اين گزارش، در اين بخش فيلم های چهلمين از آذربايجان، هاجر مرد بزرگ 
عشق كوچك از تركيه، عسل از تركيه و آلمان، پرندگان ياسمن از سوريه، زندگی 
مثل دود از بنگالدش، ژنرال های كوچك از افغانستان، مومو از تركيه و فرزند شير 

از پاكستان و استراليا به روی پرده مي رود.
بيست و پنجمين جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان 

ماه سال جاری در اصفهان برگزار مي شود.

 فیلم خاطره انگیز کودکان تمامی نسل ها
در جشنواره فیلم کودک

جادوگر شهر زمرد ساخته ويتور فلمينگ فيلم تحسين شده 
و خاطره انگيز كودكان تمامی نسل ها در بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان به روی پرده 

مي رود.
اين فيلم سفر پر مخاطره كودكی را به تصوير مي كشد كه 
دنيای  و  بزرگی  كه  سرزمينی  مي رود  جادويی  سرزمين  به 
مسحور را  انسانی  هر  آن  راز  و  رمز  پر  و  جذاب   سراسر 

مي كند.
جادوگر شهر آز با اين تصاوير عظيم و خالقانه خود نه تنها كودكان، بلکه بزرگساالن را نيز 
تحت الشعاع قرار مي دهد و اين چنين است كه يکی از بهترين آثار تاريخ سينمای جهان 

رقم خورده است.
دغدغه سفر در زمان و مکان همواره از آرزوهای انسان در هر دوره از تاريخ بوده و 
جادوگر شهر زمرد با درام تاثيرگذار خود در دنيايی خيالی اين آرزوی ازلی انسان را محقق 

مي سازد.

3 روز تا جشنوارهروي خط جشنواره

رئيس توليدات موسيقی حوزه  هنری گفت: يکی 
از توليدات جديد اين مركز اثری با عنوان »واليت« 
است كه بر اساس شعری از استاد »غالمعلی حداد 
شده  خوانده  حشمتی  صدای  با  و  توليد  عادل« 

است.

رضا مهدوی اظهار داشت: تمام توليدات موسيقی 
حوزه هنری بر محوريت هنر دينی است كه اين هنر 
ژانرهای گوناگونی دارد و با نگاه وسيع و تعاريف 

متعددی همراه است. 
مهدوی در ادامه افزود: می توانيم با توجه به تعاريفی 

كه خودمان از اين حوزه داريم و آن هم گره گشايی 
از مردم و مطالبات آنها است، با بيان هنری مردم 
را تغذيه شنيداری كنيم و محتوای الزم را به آنان 

برسانيم.
وی خاطر نشان كرد: حوزه هنری می خواهد با توليد 

محتوای شعری الزم و متناسب با فرهنگ موسيقی 
ايران، آثاری بزرگ را خلق كند تا گامی مثبت در 
ايرانی � اسالمی برداشته  مسير توليد هنر دينی و 

شود.
رئيس توليدات مركز موسيقی حوزه  هنری، درباره 
توليد آثار فاخر در اين مركز گفت:  در هفته ای كه 
گذشت آلبوم موسيقی »عليرضا  عصار« بعد از پنج 
سال منتشر شد؛ اسم اين آلبوم »محتسب« است كه 
اشعاری از پروين اعتصامی، فاضل نظری و همين 

طور اشعاری كه از طريق حوزه  هنری منتشر شده 
است را شامل می شود.

»واليت«  موضوع  به  اثر  اين  داشت:  بيان  مهدوی 
می پردازد كه از امام زمان )عج( تا واليت در زمان 
مركز  اين  ديگر  كار های  دربر می گيرد.  را  حاضر 
و  همسايه  كشور های  در  اسالمی  بيداری  درباره 
بيداری در كشور های غربی است و در حال حاضر 
عالوه بر اين موضوعات در حال تاليف و پژوهش 

درباره موسيقی نيز هستيم.

رئيس توليدات موسيقي حوزه هنري:

تولید سرود »والیت« با شعری از غالمعلی حداد عادل

امام جمعه لردگان: 
سفر هیات دولت نشان دهنده 
پیوستگی دولت و مردم است

امام جمعه شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال 
و بختياری گفت: سفرهای هيات دولت نشان دهنده 

پيوستگی و مودت ميان مردم و دولت است.
از  قبل  انصاری  حسن  والمسلمين  االسالم  حجت 
سخنرانی رئيس جمهوری در جمع مردم لردگان در 
ورزشگاه تختی اين شهر افزود: اين سفرها مي تواند 
در رفع بسياری از مشکالت مردم و برطرف شدن 
محروم  مناطق  از  زدايی  ميت  محرو  و  كور  نقاط 

كشور نقش بسزايی داشته باشد.
وی گفت: سفرهای قبلی دولت برای لردگان خير و 
بركت بسيار به همراه داشته است كه اميد داريم در 
اين سفر نيز با اتخاذ تصميمات ارزنده شاهد رشد و 

بالندگی شهرستان باشيم.
وی، عدالت محوری را از ويژگی های دولت دانست 
هيات  و  رئيس جمهوری  سفرهای  داشت:  اظهار  و 
دولت بستر را برای توزيع عادالنه امکانات و منابع 
شهرستانهای  خصوص  به  و  ها  استان  تمامی  در 

محروم فراهم مي كند.
روستاها،  به  آبرسانی  در  موجود  مشکالت  وی، 
اشتغال جوانان و فراهم كردن امکانات تحصيلی را 
لردگان  از مهم ترين درخواست های مردم شهرستان 
از دولت دانست و خواستار توجه ويژه به اين موارد 

در سفر چهارم هيات دولت شد.

تكمیل طرح های آب 
روستایی در چهارمحال و 

بختیاری در گرو ۱00میلیارد 
ریال اعتبار 

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايی استان 
چهارمحال و بختياری گفت: تکميل طرح های نيمه 
تمام آب روستايی در استان 100ميليارد ريال اعتبار 

نياز دارد.
قاسمعلی خدابخشی افزود: در دور اول سفر هيات 
دولت، پنج مصوبه در بخش آب روستايی تصويب 

شد كه 90 درصد پيشرفت فيزيکی دارند.
خدابخشی آبرسانی به 11روستا در شهرستان فارسان 
كرد. وی  عنوان  اول  سفر  مصوبات  مهم ترين  از  را 
تعداد مصوبات دور دوم و سوم سفر هيات دولت 
و  برای بخش آب  بختياری  و  استان چهارمحال  به 
فاضالب روستايی را چهار مصوبه عنوان كرد و افزود: 
برای اجرای اين طرح ها هنوز اعتباری اختصاص داده 
نشده است. خدابخشی گفت: تخصيص اعتبار برای 
اجرای طرح ها از جمله آبرسانی به روستا های فاقد 
آب، تعويض شبکه فرسوده، اجرای شبکه فاضالب 
و اجرای مصوبات سفرهای قبل، از پيشنهادها برای 
وی  است.  استان  به  دولت  هيات  سفر  چهارم  دور 
اين  مي شود  بينی  پيش  اعتبار  تامين  با  شد  يادآور 

طرح ها تا پنج سال آينده بهره برداری شود.

تكمیل طرح های راهسازی در 
چهارمحال و بختیاری 2 هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدير كل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری 
در  راهسازی  تمام  نيمه  طرح های  تکميل  گفت: 
ريال  ميليارد  هزار  دو  بر  بالغ  اعتباری   استان، 

نياز دارد.
علی عليخانی همزمان با سفر هيات دولت به استان 
پيشرفت  متوسط  افزود:  بختياری  و  محال  چهار 
فيزيکی طرح های در دست اجرا بالغ بر ۵۵ درصد 

است.
جمله  از  تمام  نيمه  طرح های  تکميل  وی،  گفته  به 
چهارخطه كردن گردنه شهركرد- فارسان- چلگرد، 
چهار  كمربندی  سامان،  كمربندی  رخ،  گردنه  تونل 
از  فارسان  تونل  و  هفشجان   - شهركرد  خطه 

طرح های پيشنهادی در اين سفر است.
وی افزود: با اختصاص اعتبار مورد نياز، پيش بينی 
برداری  بهره  اين طرح ها  آينده  تا سه سال  مي شود 

شود. 

بررسی مشكالت بخش 
صنعت چهارمحال و بختیاری 

با حضور سه وزیر 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياری گفت: مشکالت بخش صنعت، معدن و 
وزير  سه  باحضور  وبختياری  چهارمحال  تجارت 

كابينه دولت دهم درشهركرد بررسی می شود.
مراسمی مشکالت بخش های  داشت: طی  بيان  وی 
صنعت، معدن و تجارت اين استان با حضور وزير 
اجتماعی،  رفاه  و  كار  دارايی،  و  اقتصاد  تعاون، 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزی 

و گمرک ايران بررسی می شود.

حضور سرزده رئیس جمهور 
در روستای چلیته دودرا 

سفر  چهارمين  از  روز  نخستين  در  جمهور  رئيس 
استانی به چهارمحال و بختياری،  به صورت سرزده 

وارد روستای چليته دودرا شد.
احمدي نژاد پس از سخنرانی در جمع مردم شهركرد 
و لردگان وارد روستای چليته دودرا شد و با مردم 
اين روستا ديدار كرد.  اين روستا دارای 30 خانوار 
است و اهالی آن استقبال گرمی از رئيس جمهور به 

عمل آوردند. 
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فرماندار شهرستان بروجن گفت: پس از گذشت چهار سال 
هشت كيلومتر از محور چهارخطه بروجن � گندمان اجرايی 

شده است.
فتاح كرمی در نشست هماهنگی برنامه های سفر چهارم هيأت 
دولت به اين شهرستان، اظهار داشت: احداث چهارخطه بروجن 

� گندمان از سال 138۵در دستور كار قرار گرفته است.
وی با بيان اين كه اين پروژه ملی از مصوبات دور نخست سفر 
رياست محترم جمهور به اين استان است، گفت: اين پروژه 
پس از گذشت چهار سال تنها هشت كيلومتر آن به بهره برداری 

رسيده است.
كرمی طول اين محور را 14 كيلومتر اعالم كرد و گفت: تاكنون 
افزون بر 27 ميليارد ريال اعتبار در راستای احداث اين پروژه 

هزينه شده است.
فرماندار شهرستان بروجن ادامه داد: قطعه دوم جاده بروجن 
گندمان نيز به طول شش كيلومتر نيز آغاز شده و با اعتبار شش 

ميليارد ريالی در مرحله زيرسازی و خاكبرداری است.
وی اجرای سامانه انتقال آب سبزكوه به چغاخور را از ديگر 
مصوبات دور سوم سفر هيأت دولت به اين شهرستان اعالم 
كرد و گفت: اين طرح در بخش بلداجی، دهستان چغاخور 
از سوی شركت سهامی سازمان آب منطقه ای چهارمحال و 

بختياری از سال گذشته در دستور كار قرار گرفته است.
كرمی اعتبار تخصيص يافته به اين طرح را 629 ميليارد ريال 
اعالم كرد و گفت: تاكنون افزون بر هفت ميليارد و 300 ميليون 

ريال در راستای اجرای اين پروژه هزينه شده است.
وی با بيان اين كه اين طرح تاكنون 10 درصد پيشرفت فيزيکی 
داشته است، گفت: اين طرح از پروژه های ملی و از مصوبات 

دور دوم سفر رياست محترم جمهور به استان است.
كرمی دبی عبور آب از تونل سبزكوه به چغاخور را هفت تا 
14 مترمکعب در ثانيه اعالم كرد و گفت: با اجرای اين طرح 
بيش از دو هزار و ۵00 هکتار از اراضی كشاورزی شهرستان 

مشروب می شود.
وی با اشاره به اهداف احداث تونل، گفت: انتقال بيش از 7۵ 
ميليون متر مکعب آب از حوزه سبز كوه به چغاخور، استفاده 
بهينه از پتانسيل آب رودخانه سبزكوه به منظور تامين آب شرب 
شهرستان بروجن توام با مهار سيالب های حوضه آن، تامين آب 
قسمتی از نيازهای اراضی كشاورزی پايين دست سدچغاخور و 

زمين های شهرستان بروجن از مهم ترين اين اهداف است.
كرمی با اشاره به ديگر مصوبات سفرهای هيأت دولت به 
تختخوابی،   220 بيمارستان  احداث  گفت:  شهرستان،  اين 
فنی  دانشکده  احداث  طبيعی،  منابع  دانشکده  احداث 
احداث  تارتان،  ميدانی  و  دو  پيست  احداث  مهندسی، 
احداث  لردگان،   � � گندمان  بروجن  قطعه دوم چهارخطه 
چهارخطه بروجن مباركه و احداث چهارخطه سفيددشت 
زرين شهر، احداث چهارخطه بروجن شهركرد، سفيد دشت، 
احداث فوالد يك ميليون تنی سفيد دشت از مهم ترين اين 

مصوبات به شمار می رود. 

رئيس جمهور در دور چهارم سفر به چهارمحال و بختياری در جمع مردم شهرستان لردگان 
گفت: رفع بيکاری جوانان اين شهرستان، بسيج همگانی را می طلبد.

محمود احمدی نژاد در جمع مردم شهرستان لردگان افزود: مهم ترين اولويت هيات دولت 
برای اين شهرستان برنامه ريزی و اجرای طرح هايی در راستای اشتغالزايی است.

اقدام  و  همت،  انديشه  به  نياز  منطقه  اين  در  محروميت  رفع  و  آبادانی  عمران،   افزود:  وی 
همگانی دارد.

احمدی نژاد افزود: هيات دولت مصمم است تا قبل از پايان دوره فعاليت دولت دهم تمامی 
مصوبات سفرها را عملياتی كند.

وی افزود: توسعه بيمارستان لردگان،  توسعه بخش بهداشت و درمان، بخش آموزشی و توسعه 
مدارس نمونه دولتی از مهم ترين اهداف سفر به اين شهرستان است.

از  بعضی  بودن  غيرفعال  به  توجه  با  را  شهرستان  صنعتی  شهرک  زيرساخت  وی،  توسعه 
و  ايجاد  برای  نيز  شهرستان  مردم  افزود:  و  كرد  عنوان  ها  طرح  مهم ترين  از   كارخانجات 
راه اندازی كارخانجات دولت را ياری كنند، تا دولت از طريق وام،  يارانه و تسهيالت اجرای 

طرح ها را تسريع كند.
وی افزود: در حال حاضر بحث آب يکی از مهم ترين دغدغه های مردم و مسئوالن استان 
با  منطقه تصميماتی گرفته شده و دولت  اين  تأمين آب شرب و كشاورزی  برای  كه  است 

قدرت آنها را اجرا می كند.
را  لردگان  شهرستان  در  مصال  و  بهداشت  خانه  عالم،  های  خانه  توسعه  جمهور،  رئيس 

تصميمات اجرای سفر چهارم دولت عنوان كرد.
با توجه  احمدی نژاد افزود: پتروشيمی و استخراج نفت از مطالبات مردم لردگان است كه 
به بررسی های وزارت نفت بهره برداری از اين مخازن در اين منطقه هزينه زيادی دارد كه 
قرار خواهد  اولويت  در  آنها  اجرايی  ها،   اين طرح  از  استقبال بخش خصوصی  در صورت 

گرفت.
شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختياری با جمعيتی بالغ بر 200هزار نفر و در 

فاصله 16۵كيلومتری مركز استان واقع شده است. 

خبر
امام جمعه لردگان: 

سفر هیات دولت نشان دهنده 
پیوستگی دولت و مردم است

امام جمعه شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال 
و بختياری گفت: سفرهای هيات دولت نشان دهنده 

پيوستگی و مودت ميان مردم و دولت است.
از  قبل  انصاری  حسن  والمسلمين  االسالم  حجت 
سخنرانی رئيس جمهوری در جمع مردم لردگان در 
ورزشگاه تختی اين شهر افزود: اين سفرها مي تواند 
در رفع بسياری از مشکالت مردم و برطرف شدن 
محروم  مناطق  از  زدايی  ميت  محرو  و  كور  نقاط 

كشور نقش بسزايی داشته باشد.
وی گفت: سفرهای قبلی دولت برای لردگان خير و 
بركت بسيار به همراه داشته است كه اميد داريم در 
اين سفر نيز با اتخاذ تصميمات ارزنده شاهد رشد و 

بالندگی شهرستان باشيم.
وی، عدالت محوری را از ويژگی های دولت دانست 
هيات  و  رئيس جمهوری  سفرهای  داشت:  اظهار  و 
دولت بستر را برای توزيع عادالنه امکانات و منابع 
شهرستانهای  خصوص  به  و  ها  استان  تمامی  در 

محروم فراهم مي كند.
روستاها،  به  آبرسانی  در  موجود  مشکالت  وی، 
اشتغال جوانان و فراهم كردن امکانات تحصيلی را 
لردگان  از مهم ترين درخواست های مردم شهرستان 
از دولت دانست و خواستار توجه ويژه به اين موارد 

در سفر چهارم هيات دولت شد.

تكمیل طرح های آب 
روستایی در چهارمحال و 

بختیاری در گرو ۱00میلیارد 
ریال اعتبار 

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايی استان 
چهارمحال و بختياری گفت: تکميل طرح های نيمه 
تمام آب روستايی در استان 100ميليارد ريال اعتبار 

نياز دارد.
قاسمعلی خدابخشی افزود: در دور اول سفر هيات 
دولت، پنج مصوبه در بخش آب روستايی تصويب 

شد كه 90 درصد پيشرفت فيزيکی دارند.
خدابخشی آبرسانی به 11روستا در شهرستان فارسان 
كرد. وی  عنوان  اول  سفر  مصوبات  مهم ترين  از  را 
تعداد مصوبات دور دوم و سوم سفر هيات دولت 
و  برای بخش آب  بختياری  و  استان چهارمحال  به 
فاضالب روستايی را چهار مصوبه عنوان كرد و افزود: 
برای اجرای اين طرح ها هنوز اعتباری اختصاص داده 
نشده است. خدابخشی گفت: تخصيص اعتبار برای 
اجرای طرح ها از جمله آبرسانی به روستا های فاقد 
آب، تعويض شبکه فرسوده، اجرای شبکه فاضالب 
و اجرای مصوبات سفرهای قبل، از پيشنهادها برای 
وی  است.  استان  به  دولت  هيات  سفر  چهارم  دور 
اين  مي شود  بينی  پيش  اعتبار  تامين  با  شد  يادآور 

طرح ها تا پنج سال آينده بهره برداری شود.

تكمیل طرح های راهسازی در 
چهارمحال و بختیاری 2 هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدير كل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری 
در  راهسازی  تمام  نيمه  طرح های  تکميل  گفت: 
ريال  ميليارد  هزار  دو  بر  بالغ  اعتباری   استان، 

نياز دارد.
علی عليخانی همزمان با سفر هيات دولت به استان 
پيشرفت  متوسط  افزود:  بختياری  و  محال  چهار 
فيزيکی طرح های در دست اجرا بالغ بر ۵۵ درصد 

است.
جمله  از  تمام  نيمه  طرح های  تکميل  وی،  گفته  به 
چهارخطه كردن گردنه شهركرد- فارسان- چلگرد، 
چهار  كمربندی  سامان،  كمربندی  رخ،  گردنه  تونل 
از  فارسان  تونل  و  هفشجان   - شهركرد  خطه 

طرح های پيشنهادی در اين سفر است.
وی افزود: با اختصاص اعتبار مورد نياز، پيش بينی 
برداری  بهره  اين طرح ها  آينده  تا سه سال  مي شود 

شود. 

بررسی مشكالت بخش 
صنعت چهارمحال و بختیاری 

با حضور سه وزیر 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياری گفت: مشکالت بخش صنعت، معدن و 
وزير  سه  باحضور  وبختياری  چهارمحال  تجارت 

كابينه دولت دهم درشهركرد بررسی می شود.
مراسمی مشکالت بخش های  داشت: طی  بيان  وی 
صنعت، معدن و تجارت اين استان با حضور وزير 
اجتماعی،  رفاه  و  كار  دارايی،  و  اقتصاد  تعاون، 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزی 

و گمرک ايران بررسی می شود.

حضور سرزده رئیس جمهور 
در روستای چلیته دودرا 

سفر  چهارمين  از  روز  نخستين  در  جمهور  رئيس 
استانی به چهارمحال و بختياری،  به صورت سرزده 

وارد روستای چليته دودرا شد.
احمدي نژاد پس از سخنرانی در جمع مردم شهركرد 
و لردگان وارد روستای چليته دودرا شد و با مردم 
اين روستا ديدار كرد.  اين روستا دارای 30 خانوار 
است و اهالی آن استقبال گرمی از رئيس جمهور به 

عمل آوردند. 

  

اسالمی  در مجلس شورای  مردم شهركرد  نماينده  فارس: 
گفت: خواست مردم از احمدی نژاد در اين سفر جلوگيری 
از اعمال فشارها در اجرای طرح های انتقال آب و رعايت 
حقوق مردم اين استان به عنوان نقطه مبدأ در طرح های انتقال 

آب است.
نصراله ترابی عمل به وعده های پيشين و تحقق مصوبات 
سفرهای قبلی را از جمله مهم ترين خواسته های مردم استان 
چهارمحال و بختياری از هيأت دولت عنوان كرد و اظهار 
اين استان خواهان عمل به وعده بدون آب  داشت: مردم 
بختياری  و  چهارمحال  خاک  از  وجب  يك  حتی  نماندن 

هستند.
وی افزود: بر سر راه تحقق اين وعده رئيس جمهور هنوز 
مشکالت زيادی وجود دارد و حتی فراتر از آن مردم اين 
استان در تامين آب شرب و كشاورزی خود با مشکل مواجه 

هستند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
وعده رئيس جمهور در سفر نخست خود به چهارمحال و 
بختياری مبنی بر مديريت آب اين استان، گفت: مديريت 
احمدی نژاد بر آب استان چهارمحال و بختياری پوششی برای 
 حل مشکالت ديگر استان ها بدون رعايت حقوق مردم اين

 استان است. 
ترابی با بيان اين كه در استان چهارمحال و بختياری كسی مخالف 
با انتقال آب نيست تاكيد كرد: در اجرای طرح های انتقال آب 

حقوق مردم باال دست اين استان بايد رعايت شود.
نماينده مردم شهركرد بر ضرورت اجرای مصوبات قبلی 
سفرهای هيأت دولت تاكيد و افزود: بايد اعتبارات الزم 
برای انجام مصوبات سفرهای قبلی تخصيص يابد تا مردم 
نقش سفرهای هيأت دولت در برطرف كردن مشکالت 
مردم را به وضوح مشاهده كنند. وی با اشاره به اين كه 
از نظر كمی 60 درصد از مصوبات سفرهای قبلی هيأت 

اين در  افزود:  اجرايی نشده است،  استان  اين  دولت در 
از  تنها 30 درصد  ريالی  نظر كيفی و  از  حالی است كه 

مصوبات اجرايی شده است.
وی تصريح كرد: پروژه های كليدی سفرهای قبلی رياست 
جمهور و هيأت همراه به اين استان اجرا نشده است و بايد 
در اين سفر تعيين تکليف شده و برای اجرای آن تمهيدات 

الزم انديشيده شود.
ترابی با انتقاد از روند پيگيری برخی امور در وزارت نيرو 
گفت: مبنای اجرای برخی طرح ها در اين وزارتخانه مطالعات 
كارشناسی نيست بلکه تامين حقوق استان هايی است كه از 

قدرت البی بيشتری برخوردارند.
از مردم  خواست  كرد:  اضافه  شهركرد  مردم   نماينده 
 احمدی نژاد در اين سفر جلوگيری از اعمال فشارها در 
اجرای طرح های انتقال آب و رعايت حقوق مردم اين استان 

به عنوان نقطه مبدأ در طرح های انتقال آب است. 

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی:

رئیس جمهور مدافع حقوق آبی چهارمحال و بختیاری باشد

فرماندار شهرستان بروجن خبر داد:

اجرای 8 کيلومتر از چهارخطه بروجن ـ گندمان پس از 4 سال

ویژه سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری

رفع بیكاری جوانان شهرستان لردگان، بسیج همگانی را می طلبد

همزمان با چهارمين سفر رئيس جمهور؛

افتتاح هشت پروژه صدا و سیما در چهارمحال و بختیاری 
ايسنا: همزمان با چهارمين سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به چهارمحال و بختياری هشت پروژه صدا 

و سيما افتتاح می شود.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختياری افزود: اين پروژه ها با 12 ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار 

استانی و ملی به بهره برداری می رسند.
غير خطی،  تدوين  های  اتوماسيون ست  انيميشن،  كارگاه  نودال،  بازسازی  كرد:  تصريح  عيدی  محمود 
سيستم سيگنال رسانی اس تی ام ای، دو لوكيشن محيطی، 11 فرستنده تلويزيونی، هفت مبدل راديو اف 

ام و هفت ايستگاه فرستنده تلويزيونی از جمله  اين پروژه ها هستند. 

هتل دامون شهرکرد افتتاح شد
ايسنا: همزمان با دور چهارم سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به اين استان، هتل دامون با حضور رئيس 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افتتاح شد.
اين هتل با زيربناي 406 متر مربع و دو هزار و 220 متر مربع وسعت در پنج طبقه احداث شده است.

فاز اول  هتل دامون شهركرد از  پيشرفت 100 درصدي برخوردار است و فاز دوم آن نيز با پيشرفت 71 
درصدي در حال تکميل است.

الزم به ذكر است مبلغ كل سرمايه گذاری برای اين هتل 40 ميليارد ريال است كه سهم مجری 34 ميليارد 
ريال و شش ميليارد ريال آن نيز از طريق تسهيالت تأمين می شود.

هتل دامون شهركرد دارای 12 سوئيت، 2۵ اتاق و 120 تخت خواب است كه به طور مستقيم 12 اشتغال 
ايجاد كرده است. 

 

كوهرنگ  شهرستان  فرماندار  ايسنا: 
روستاهای  به  گازرسانی  طرح  گفت: 
سفر  در  شهرستان  اين  مركزی  بخش 
چهارم رئيس جمهور و هيأت دولت به 
بهره  برداری  به  بختياری  و  چهارمحال 

می رسد.
برداری  بهره  با  كرد:  تأكيد  خيری  ستار 
مركزی  بخش  روستاهای  طرح،  اين  از 
گاز  نعمت  از  كوهرنگ  شهرستان 

سراسری بهره مند می شوند.
ساختمان  از  برداری  بهره  افزود:  وی 
چلگرد  خوابی  تخت   32 بيمارستان 
برداری  بهره  قابل  های  طرح  ديگر  از 

شهرستان كوهرنگ در اين سفر است.
خيری تصريح كرد: اين بيمارستان در سه 
های  بخش  دارای  و  شده  احداث  طبقه 
زنان و زايمان، اتاق عمل و بخش اداری، 
در زمينی  به مساحت 1۵ هزار متر مربع 

است. 

همزمان با سفر ریاست جمهوری؛

بهره برداری از طرح های گازرسانی شهرستان کوهرنگ
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فردا آغاز لیگ برتر هندبال
بيست و چهارمين دوره رقابت های ليگ برتر هندبال 
باشگاه های كشور از جمعه آغاز می شود. سپاهان و 
ذوب آهن كه برای شركت در جام باشگاه های آسيا به 
عربستان سفر كرده اند غايبان بزرگ چهار هفته نخست 

اين رقابت ها هستند. 
ديدارهای دو تيم بعد از هفته چهارم آغاز می شود. هفته 
اول مسابقات پس از دو بار تعويق و تأخير از 20 آبان ماه 
آغاز خواهد شد. در فاصله تنها سه هفته مانده به آغاز 
اين رقابت ها، دو تيم از حضور در ليگ برتر هندبال 
دور  نهايت  در  تا  دادند  انصراف  كشور  باشگاه های 
جديد رقابت ها با حضور 10 تيم از پايان هفته جاری 
با برگزاری سه بازی آغاز شود. تيم های شهرداری زرند 
كرمان، صنعت مس كرمان، نيروی زمينی ارتش، ثامن 
اصفهان،  سپاهان  اراک،  هپکوی  سبزوار،  الحجج)ع( 
فوالد نوين سپاهان، كازرون، فوالد اكسين خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان تيم های حاضر در مسابقات ليگ 

برتر هندبال باشگاه های كشور هستند. 

 بصیرت مشاور فنی
 و خوروش سرپرست سپاهان 

رسول خوروش به جای مجيد بصيرت، سرپرست تيم 
فوتبال سپاهان شد.

رسول خوروش بازيکن دهه پنجاه تيم فوتبال بزرگساالن 
سپاهان كه از 8 سالگی فوتبال خود را در تيم نونهاالن 
اين باشگاه آغاز و سال 1363 هم در سپاهان از دنيای 
فوتبال به عنوان بازيکن خداحافظی كرد، در حکمی از 
سوی عليرضا رحيمی مديرعامل باشگاه به اين سمت 

منصوب شد.
وی دارای مدرک كارشناسی ارشد از دانشگاه جنوبی 
برادر وی مصطفی خوروش و  آْمريکاست.  تگزاس 
تيمسار شکراله خوروش پسر عموی وی از بنيانگذاران 

باشگاه سپاهان بودند.
 مجيد بصيرت سرپرست سابق تيم سپاهان نيز از سوی 
فوتبال  تيم  فنی  به عنوان مشاور  باشگاه  مدير عامل 

بزرگساالن منصوب شد. 

وودز رسید، کارت بازی اش 
نرسید

لورن وودز بازيکن دو فصل پيش مهرام به تيم بسکتبال 
ذوب آهن اصفهان پيوست. وودز برای حضور در ليگ 
برتر بسکتبال مذاكراتی با ذوب آهن داشت و اما به دليل 
پاره ای مشکالت حضور وی در اصفهان قطعی نبود. در 
نهايت با پيگيری مسئوالن باشگاه ذوب آهن ويزای اين 
 بازيکن صادر شد و وی در حال حاضر با ذوب آهن
تمرين می كند. آی.تی.سی وودز هنوز به باشگاه ذوب آهن 
نرسيده است و اگر تا فردا اين اتفاق رخ دهد وودز 
می تواند در بازی با جهش ترابر ذوب آهن را همراهی 
كند. وودز دوران حرفه ای خود را از ان. بی. ای در سال 
2001 با مينسوتا تيمبرولوز آغاز كرد و سابقه بازی در 
تورنتو رپترز، ميامی هيت و هيوستون راكتز را نيز دارد. 
او مدت كوتاهی با تيم ساكرامنتو كينگز قرارداد داشت 
 و تا سال 2008 در مجموع در شش فصل ان.بی.ای.
بازی كرد. اين بازيکن همچنين سابقه بازی در افس 
ليتوانی و ساراگوسا  پيلسن تركيه، ژالگيريس كناس 
بسکت اسپانيا را در كارنامه دارد. وودز دو فصل پيش 
برای مهرام به ميدان رفت و سال گذشته پيراهن الرياضی 

لبنان را به تن كرد. 

غیبت کاپلو درعروسی پسرش 
سرنوشت، بازی ناخوشايندی را با كاپلو شروع كرده 
است. اين طور به نظر می رسد كه فابيو كاپلو سرمربی 
تيم ملی انگليس در عروسی پسرش پيرفيليپو حضور 
نخواهد داشت و دليل آن هم اين است كه  در زمان 
برگزاری مراسم ازدواج، فابيو كاپلو بايد روی نيمکت 

مربيگری تيم ملی انگليس بنشيند.
اين در حالی است كه كاپلو مطمئن بود كه تيمش مجوز 
حضور در رقابت های يورو2012 را كسب خواهد كرد 
و نيازی به حضور در رقابت های پلی آف نخواهد 
داشت و از همين رو با برگزاری مراسم ازدواج در روز 

12 نوامبر موافقت كرد.
او فکر می كرد كه اگر ديدار دوستانه ای برای تيمش در 
روز جمعه در نظر گرفته شود هم او می تواند ساعت 
شش عصر روز دوازدهم در ميالن حضور داشته باشد 

تا در جشن ازدواج پسرش شركت كند.
با  اينجا همه چيز طبق روال پيش می رفت. فابيو  تا 
به پسرش  تا  به ميالن سفر می كرد  همسرش الئورا 
در تدارک مراسم عروسی كمك كند ولی يك روز 
فدراسيون فوتبال انگليس تماسی را از فدراسيون فوتبال 

اسپانيا برای تغيير روز بازی دريافت كردند.
اسپانيايی ها  ماركا،  روزنامه  در  منتشره  گزارش  طبق 
خواهان آن بودند كه روز برگزاری اين بازی از جمعه به 
روز شنبه منتقل شود. دليل اسپانيايی ها اين بود تا بازيکنان 
بارسلونا بعد از برگزاری ديدار در روز چهارشنبه در جام 

حذفی اسپانيا، يك روز بيشتر استراحت كنند.
اين خواسته ای قابل درک از سوی مسئوالن فدراسيون 
اسپانيا بود. بعد از آن بود كه مسئوالن فدراسيون فوتبال 
انگليس با فرانکو بالدينی، يکی از دستياران كاپلو تماس 
با اعضای كادر فنی در ميان  تغيير را  اين  تا  گرفتند 
بگذارند. او هم بدون مشورت با كاپلو، نظر مساعدش را 

اعالم كرد و گفت: هيچ اتفاقی نمی افتد.
خواهيم  ميدان  به  شنبه  روز  مشکلی  هيچ  بدون  ما 
رفت. اين در حالی بود كه خود كاپلو از اين ماجرا 
خبر نداشت. بازی برای برگزاری در روز شنبه و به 
 طور دقيق در ساعت برگزاری مراسم عروسی قطعی
شد.  باور اين ماجرا برای كاپلو سخت بود و بدين 
ترتيب دن فابيو شانس حضور در مراسم ازدواج پسرش 
را از دست داد. او شايد جسمش در لندن باشد ولی 

روحش بی شك در ميالن خواهد بود. 

ویژه سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تصويری سفر رئيس جمهوری به شهرکرد
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زاینده رود
 

تيم ملی فوتبال ايران در حالی روز جمعه در 
چارچوب مرحله گروهی رقابت های فوتبال 
با  آسيا  قاره  در   2014 انتخابی جام جهانی 
بحرين در منامه ديدار می كند كه پيروزی در 
اين ديدار به معنای صعود زودهنگام به دور 

چهارم اين مسابقات است. 
فوتبال  ملی  تيم  پيش  ماه  يك  از  كمتر 
كشورمان در ورزشگاه آزادی جشنواره ای از 
گل به راه انداخت و با شش گل بحرين را 
در هم كوبيد. شب 19 مهرماه برای فوتبال 
شب  يك  كشورمان  فوتبالدوستان  و  ايران 
رويايی و خاطره شد، شبی كه شکست شش 

بر صفر را به بحرين تحميل كرديم و هرچه 
خاطره بد از اين تيم به ياد داشتيم از ذهنمان 
پاک شد. به قول علی كريمی با اين پيروزی 
دل مردم خنك شد و البته اميدواری ها به تيم 

كی روش بيشتر و بيشتر.
از  پس  روز   31 كشورمان  فوتبال  ملی  تيم 
می رود  منامه  به  بار  اين  رويايی  شب  آن 
از  سوم  مرحله  در  خود  بازی  چهارمين  تا 
مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 
جاری  هفته  شب  جمعه  را  آسيا  قاره  در 
مقابل بحرين برگزار كند. اين بازی از گروه 
سنگاپوری  داور  قضاوت  با  و  مسابقات   E

برگزار می شود.
پس از آن پيروزي، كار بزرگ سفيد پوشان 

زيادي  بازتاب  جهان  رسانه هاي  در  ايران 
از  نيز  داشت و در آن سو مقامات بحريني 
اين شکست تحقير آميز عصباني شدند. البته 
همان طور كه جواد نکونام در صحبت هايش 
به اين اشاره كرده بود كه پيروزي بازي رفت 
مقابل بحرين تکرار شدني نيست، اما شرايط 
از  بيش  را  بحريني ها  سياسي كشور رقيب، 
پيش ترغيب مي كند كه نتيجه اي قابل قبول 

در خانه خود مقابل ايران به دست آورند.
شب سخت شاگردان کی روش در منامه

ملی پوشان فوتبال كشورمان گرچه در تهران 
تيم ملی بحرين را با شکست شش بر صفر 
بدرقه كردند اما اين پيروزی دليل و تضمينی 
بحرينی ها  خانه  در  آنها  دوباره  برد  برای 

بسيار  خورده  زخم  بحرين  چراكه  نيست، 
ورزشگاه  در  كه  است  تيمی  از  خطرناک تر 
آزادی و در همان دقيقه يك بازی مقابل تيم 

كشورمان 10 نفره شد.
شکست  جبران  برای  خورده  زخم  بحرين 
تيم  مصاف  به  رفت  بازی  تحقيرآميز 
جان  پيتر  شاگردان  آمد.  خواهد  كشورمان 
تيلور كه به عقيده او در بازی رفت، حرفی 
برای گفتن نداشتند در بازی برگشت بدون 

شك تيمی متفاوت خواهند بود.
خانه اش  در  را  كويت  توانسته  كه  تيمی 
شکست دهد، تمامی بازيکنانش چون محمد 
سالمين، محمود عبدالرحمان، فوزی عايش، 
اسماعيل عبدالطيف و ... را در اختيار دارد، 

پا بسته بازی رفت  نمی تواند تيم دست و 
باشد.

عربی  تيم های  ديگر  مانند  به  سرخپوشان 
استفاده  ميزبانی  امتياز  از  واقعی  معنای  به 
به خوبی  آنها در سال های گذشته  می كنند. 
هستند  رحم  بی  ميزبانی  كرده اند  ثابت 
اين با  نبرده اند.  ميهمان نوازی  از  بويی   و 

فوتبال  پوشان  ملی  فکری،  زمينه  پيش 
و  دشوار  جدالی  برای  را  خود  كشورمان 

سخت در خانه بحرين آماده كرده اند.
بازی در غياب کریمی و خسرو

حيدری  خسرو  و  كريمی  علی  بدون شك 
فوتبال  ملی  تيم  بازيکنان  تأثيرگذارترين  از 
كشورمان هستند كه كی روش بارها به نقش 
تعيين كننده آنها در تيمش اشاره كرده است. 
علی كريمی كه بازی رفت مقابل بحرين را 
ديدار  داد در  از دست  به علت مصدوميت 
عملکرد  بود.  خواهد  غايب  نيز  برگشت 
از  نگرانی  رفت،  بازی  در  جباری  خوب 
بابت غيبت كريمی را كمتر می كند اما هنوز 
خسرو  جای  به  كی روش  نيست  مشخص 
از چه بازيکنی استفاده خواهد كرد. حسين 
ماهينی گزينه نخست جانشينی خسرو است 
كه در بازی رفت با حضور 4۵ دقيقه ای در 

نيمه دوم از عوامل گلباران بحرين بود.
شکست بحرین، تضمين صعود ایران

از   E گروه  در  كشورمان  فوتبال  ملی  تيم 
جام  انتخابی  فوتبال  مسابقات  سوم  مرحله 
امتياز  هفت  با  آسيا  قاره  در   2014 جهانی 
چهار  بحرين  امتيازی،  پنج  قطر  از  باالتر 
ندارد،  امتيازی  هيچ  كه  اندونزی  و  امتيازی 
صدرنشين است. تيم ملی فوتبال كشورمان 
در  بحرين  مقابل  بازی جمعه شب  در  اگر 
منامه به سه امتياز دست يابد، صعود خود به 
مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام 
جهانی 2014 در قاره آسيا را تضمين خواهد 
كرد و از حساسيت و اهميت ديدارهای آتی 

مقابل اندونزی و قطر كاسته خواهد شد.
ایران 7 - بحرین 4؛ گربه سياه زخم 

خورده!
به  تا  بحرين  و  ايران  فوتبال  ملی  تيم های 
اين  در  كرده اند.  بازی  هم  با  بار   14 امروز 
بين تيم كشورمان هفت بار مقابل بحرينی ها 
به پيروزی رسيد، چهار بار شکست خورده 
و در سه بازی به نتيجه تساوی رضايت داده 
است. در اين 13 بازی تيم كشورمان 29 بار 
دروازه بحرين را گشوده و در مقابل 11 گل 

دريافت كرده است.

هميشه جمالتی هستند كه می توانند برای رساندن 
مفهوم زيباتر به ما كمك كنند. جمله همه برای يکی 
ولی  باشيد  شنيده  زياد  شايد  را  همه  برای  يکی  و 
می خواهم در اينجا از اين جمله برای رقم خوردن 
افتخاری ديگر برای فوتبال كشورمان صحبت كنم. 
از طريق جرايد هم  پيش  وقت  كه چند   همانطور 
اطالع رسانی شد نظرسنجی بهترين گل سال 2011 

آسيا در حال برگزاری است و از فوتبال باشگاهی 
ما هم دو بازيکن در اين ليست قرار دارند. گل های 
محمد قاضی و فابيو جان واريو كه در ليگ قهرمانان 
آسيا برای ذوب آهن و سپاهان به ثمر رساندند جزو 
نامزدهای بهترين گل سال آسيا هستند و اتفاقاً رقابت 
تنگاتنگی با هم دارند. در چند وقت اخير هميشه از 
كشورمان بازيکنانی در ليست نامزدهای بهترين های 

ای اف سی بوده اند اما صاحب عنوان بهترين نشده اند. 
با تمام احترامی كه برای جان واريو بازيکن سپاهان 
از لحاظ فنی و اخالقی قائل هستم می خواهم بگويم 
كه اين بار همه برای يکی به نام محمد قاضی باشيم 
بدين  تا  كند.  آفرينی  افتخار  ما  همه  برای  يکی  تا 
ترتيب پايان سال 2011 عالوه بر رشد فوتبال ملی 
كه به واسطه حضور كي روش به وجود آمده، يکی از 

كرسی های بهترين های آسيا را نصيب يك ايرانی و يا 
بهتر بگويم تمام ايرانيان كنيم.

از چند سال  كه پس  است  بازيکنی  قاضی  محمد 
خوب بازی كردن در فوالد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان اكنون به دنبال موفقيت در تيم ملی است. او 
تالشش را انجام داده و حاال نوبت ماست كه حمايتش 

كنيم چرا كه حقش بيشتر از اينهاست.
23 نوامبر 2011 )2 آذر 90( آخرين مهلت شركت 
در نظر سنجی است و می توانيم  كه بهترين آسيا 
 را خود اعالم كنيم پس تا دير نشده  دست به كار 

شويم. 

ورزش
خبر

فردا آغاز لیگ برتر هندبال
بيست و چهارمين دوره رقابت های ليگ برتر هندبال 
باشگاه های كشور از جمعه آغاز می شود. سپاهان و 
ذوب آهن كه برای شركت در جام باشگاه های آسيا به 
عربستان سفر كرده اند غايبان بزرگ چهار هفته نخست 

اين رقابت ها هستند. 
ديدارهای دو تيم بعد از هفته چهارم آغاز می شود. هفته 
اول مسابقات پس از دو بار تعويق و تأخير از 20 آبان ماه 
آغاز خواهد شد. در فاصله تنها سه هفته مانده به آغاز 
اين رقابت ها، دو تيم از حضور در ليگ برتر هندبال 
دور  نهايت  در  تا  دادند  انصراف  كشور  باشگاه های 
جديد رقابت ها با حضور 10 تيم از پايان هفته جاری 
با برگزاری سه بازی آغاز شود. تيم های شهرداری زرند 
كرمان، صنعت مس كرمان، نيروی زمينی ارتش، ثامن 
اصفهان،  سپاهان  اراک،  هپکوی  سبزوار،  الحجج)ع( 
فوالد نوين سپاهان، كازرون، فوالد اكسين خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان تيم های حاضر در مسابقات ليگ 

برتر هندبال باشگاه های كشور هستند. 

 بصیرت مشاور فنی
 و خوروش سرپرست سپاهان 

رسول خوروش به جای مجيد بصيرت، سرپرست تيم 
فوتبال سپاهان شد.

رسول خوروش بازيکن دهه پنجاه تيم فوتبال بزرگساالن 
سپاهان كه از 8 سالگی فوتبال خود را در تيم نونهاالن 
اين باشگاه آغاز و سال 1363 هم در سپاهان از دنيای 
فوتبال به عنوان بازيکن خداحافظی كرد، در حکمی از 
سوی عليرضا رحيمی مديرعامل باشگاه به اين سمت 

منصوب شد.
وی دارای مدرک كارشناسی ارشد از دانشگاه جنوبی 
برادر وی مصطفی خوروش و  آْمريکاست.  تگزاس 
تيمسار شکراله خوروش پسر عموی وی از بنيانگذاران 

باشگاه سپاهان بودند.
 مجيد بصيرت سرپرست سابق تيم سپاهان نيز از سوی 
فوتبال  تيم  فنی  به عنوان مشاور  باشگاه  مدير عامل 

بزرگساالن منصوب شد. 

وودز رسید، کارت بازی اش 
نرسید

لورن وودز بازيکن دو فصل پيش مهرام به تيم بسکتبال 
ذوب آهن اصفهان پيوست. وودز برای حضور در ليگ 
برتر بسکتبال مذاكراتی با ذوب آهن داشت و اما به دليل 
پاره ای مشکالت حضور وی در اصفهان قطعی نبود. در 
نهايت با پيگيری مسئوالن باشگاه ذوب آهن ويزای اين 
 بازيکن صادر شد و وی در حال حاضر با ذوب آهن
تمرين می كند. آی.تی.سی وودز هنوز به باشگاه ذوب آهن 
نرسيده است و اگر تا فردا اين اتفاق رخ دهد وودز 
می تواند در بازی با جهش ترابر ذوب آهن را همراهی 
كند. وودز دوران حرفه ای خود را از ان. بی. ای در سال 
2001 با مينسوتا تيمبرولوز آغاز كرد و سابقه بازی در 
تورنتو رپترز، ميامی هيت و هيوستون راكتز را نيز دارد. 
او مدت كوتاهی با تيم ساكرامنتو كينگز قرارداد داشت 
 و تا سال 2008 در مجموع در شش فصل ان.بی.ای.
بازی كرد. اين بازيکن همچنين سابقه بازی در افس 
ليتوانی و ساراگوسا  پيلسن تركيه، ژالگيريس كناس 
بسکت اسپانيا را در كارنامه دارد. وودز دو فصل پيش 
برای مهرام به ميدان رفت و سال گذشته پيراهن الرياضی 

لبنان را به تن كرد. 

غیبت کاپلو درعروسی پسرش 
سرنوشت، بازی ناخوشايندی را با كاپلو شروع كرده 
است. اين طور به نظر می رسد كه فابيو كاپلو سرمربی 
تيم ملی انگليس در عروسی پسرش پيرفيليپو حضور 
نخواهد داشت و دليل آن هم اين است كه  در زمان 
برگزاری مراسم ازدواج، فابيو كاپلو بايد روی نيمکت 

مربيگری تيم ملی انگليس بنشيند.
اين در حالی است كه كاپلو مطمئن بود كه تيمش مجوز 
حضور در رقابت های يورو2012 را كسب خواهد كرد 
و نيازی به حضور در رقابت های پلی آف نخواهد 
داشت و از همين رو با برگزاری مراسم ازدواج در روز 

12 نوامبر موافقت كرد.
او فکر می كرد كه اگر ديدار دوستانه ای برای تيمش در 
روز جمعه در نظر گرفته شود هم او می تواند ساعت 
شش عصر روز دوازدهم در ميالن حضور داشته باشد 

تا در جشن ازدواج پسرش شركت كند.
با  اينجا همه چيز طبق روال پيش می رفت. فابيو  تا 
به پسرش  تا  به ميالن سفر می كرد  همسرش الئورا 
در تدارک مراسم عروسی كمك كند ولی يك روز 
فدراسيون فوتبال انگليس تماسی را از فدراسيون فوتبال 

اسپانيا برای تغيير روز بازی دريافت كردند.
اسپانيايی ها  ماركا،  روزنامه  در  منتشره  گزارش  طبق 
خواهان آن بودند كه روز برگزاری اين بازی از جمعه به 
روز شنبه منتقل شود. دليل اسپانيايی ها اين بود تا بازيکنان 
بارسلونا بعد از برگزاری ديدار در روز چهارشنبه در جام 

حذفی اسپانيا، يك روز بيشتر استراحت كنند.
اين خواسته ای قابل درک از سوی مسئوالن فدراسيون 
اسپانيا بود. بعد از آن بود كه مسئوالن فدراسيون فوتبال 
انگليس با فرانکو بالدينی، يکی از دستياران كاپلو تماس 
با اعضای كادر فنی در ميان  تغيير را  اين  تا  گرفتند 
بگذارند. او هم بدون مشورت با كاپلو، نظر مساعدش را 

اعالم كرد و گفت: هيچ اتفاقی نمی افتد.
خواهيم  ميدان  به  شنبه  روز  مشکلی  هيچ  بدون  ما 
رفت. اين در حالی بود كه خود كاپلو از اين ماجرا 
خبر نداشت. بازی برای برگزاری در روز شنبه و به 
 طور دقيق در ساعت برگزاری مراسم عروسی قطعی

شد.  باور اين ماجرا برای كاپلو سخت بود و بدين 
ترتيب دن فابيو شانس حضور در مراسم ازدواج پسرش 
را از دست داد. او شايد جسمش در لندن باشد ولی 

روحش بی شك در ميالن خواهد بود. 

گزارش

همه برای یكی ، یكی برای همه

ماهان، ناشناخته است
محمد حسن زاده فوروارد تيم بسکتبال فوالد ماهان در دو 
پيروزی تيمش برابر شهرداری زنجان و پويای تهران نقشی 

مؤثر داشت.
حسن زاده در آستانه ديدار فوالد ماهان و شهرداری گرگان 
اظهار داشت: رفته رفته در حال رسيدن به شرايط بهتری از نظر 
هماهنگی تيمی هستيم. هر چند هنوز مشکالتی در كار دفاعی 
تيم مشاهده می شود اما بايد تا پيش از ديدارهای سنگين تر اين 

مشکالت را هم برطرف كنيم. به هر حال امسال تيم ما تازه تشکيل شده است و تا رسيدن 
به هماهنگی تيمی مطلوب، زمان زيادی از دست خواهد رفت. وی ادامه داد: پيش از ديدار 

با شهرداری شرايط مناسبی داريم. 
گرگان تيم خوبی است و امتياز بازی خانگی را هم در مقابل ما دارد. گرگانی ها هميشه به 
نحو شايسته ای تيم شهر خود را حمايت كرده اند و بازی در گرگان برای همه تيم ها حتی 

تيم های بزرگ سخت است اما ما به گرگان می رويم تا ببريم. 
حسن زاده با بيان اين كه از بازی های خانگی فوالد ماهان استقبال چندان خوبی به عمل 
نمی آيد گفت: امسال تيم ما تازه تشکيل شده و تبليغ خوبی روی بازی های اين تيم انجام 

نشده است.
بسکتبال در اصفهان دو تيم خوب دارد اما چندان هواداران از اين رشته استقبال نمی كنند. 
انتظار داشتيم در بازی های خانگی شاهد حضور هواداران بيشتری باشيم اما مثل اين كه هنوز 

اصفهانی ها از اين تيم شناختی ندارند.

به اصفهان سكو نرسید
تيم واترپلو تهران در ديدار فينال مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان 
كشور )رده سنی16- 1۵ سال( با برتری مقابل خوزستان به عنوان 

قهرمانی اين رقابت ها دست يافت.
مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان كشور كه از دوازدهم آبان با 
شركت هشت تيم در استخر انقالب اصفهان آغاز شده بود، با 
برگزاری ديدار فينال به پايان رسيد كه طی آن تيم تهران در ديداری 
سنگين و حساس موفق شد با نتيجه 11 بر 8 تيم خوزستان را 

شکست دهد و به عنوان قهرمانی اين رقابت ها دست پيدا كند. 
تيم كرمانشاه نيز با برتری سه بر دو مقابل اصفهان ميزبان مسابقات بر روی سکوی سوم 
ايستاد و تيم های فارس، آذربايجان غربی، زنجان و مركزی به ترتيب بعد از اصفهان پنجم 

تا هشتم شدند.
مراسم اختتاميه و اهدا كاپ و جوايز اين دوره از مسابقات نيز با حضور غالم رضا جعفری 
سرپرست فدراسيون شنا، محسن رضوانی، سرپرست امور دبيری فدراسيون، علی نکوئی 
رئيس هيأت شنا استان و جمعی از مسئوالن استان در استخر انقالب اصفهان برگزار شد. 
همچنين در اين رقابت ها مسعود احمدی از تهران به عنوان فنی ترين بازيکن اين دوره از 
مسابقات انتخاب شد و سهيل رستمی از تهران و علی محمدی از خوزستان در جايگاه دوم 

و سوم فنی ترين بازيکنان قرار گرفتند.
گفتنی است تيم های فارس، آذربايجان غربی، زنجان و مركزی به ترتيب بعد از اصفهان پنجم 

تا هشتم شدند.

این تیم ملي همیشه برد مي خواهد
مهاجم تيم ملي فوتبال ايران گفت: اين تيم ملي فوق العاده 
است و با پيشرفت هايي كه از هر نظر داشته، در هر مسابقه 

براي برد به ميدان مي رود.
محمدرضا خلعتبري درباره وضعيت تيم ملي فوتبال ايران 
در آستانه بازي با تيم هاي بحرين و اندونزي، اظهار كرد: 
شرايط تيم ملي خوب است و همه بازيکنان آماده  هستند. 
متأسفانه فقط پژمان نوري و علي كريمي مصدوم هستند 

و به احتمال زياد نمي توانند تيم ملي را در دو بازي آينده همراهي كنند. اميدوارم با 
ارائه بازي هاي خوب بتوانيم در هر دو بازي پيروز باشيم.

وي افزود: بحرين با وجود شکست سنگيني كه در تهران متحمل شد، تيم خوبي 
دارد و بی شك در بازي برگشت با وضعيت متفاوتي در زمين خودش مقابل ما قرار 
مي گيرد. آنها مي خواهند جبران كنند اما بازيکنان ايران آنقدر آماده اند كه در منامه 
هم فقط به فکر كسب سه امتياز هستند. ما مي خواهيم با برد از سفر به بحرين و 
اندونزي برگرديم و بازي پاياني اين مرحله مقابل قطر را به يك ديدار تشريفاتي در 
تهران تبديل كنيم. خلعتبري با اشاره به تمرينات كارلوس كي روش، گفت: كي روش 
تمرين هاي متنوع و حرفه اي براي تيم در نظر مي گيرد. تيم ملي به واقع از هر نظر 
پيشرفت كرده و بهتر شده است. كي روش نظم و انضباطي خاصي را بر تيم ملي 
حاكم كرده كه موجب حرفه اي تر شدن تيم شده است. اين تيم ايران فوق العاده است 

و سعي مي كند در تمام بازي ها با اقتدار پيروز باشد.

چارچوب

 نجمه کرمي

اصفهاني شرايط  تيم  دو  براي  بسکتبال  برتر  ليگ  هفته چهارم 
ميهمان  فوالدماهان  تيم  از يك سو  است.  زده  رقم  را  متفاوتي 
تيم و  است   قهرماني  مدعيان  از  يکي  گرگان   شهرداري 
ذوب آهن ديگر نماينده اصفهان مقابل تيم جوان و كم بضاعت 

جهش ترابر قم قرار مي گيرد.
شاگردان اسداله كبير در شهرداري گرگان هفته گذشته در رقابتي 
در  ماندن  براي  و  طبع شدند  شاهين  شاگردان  مغلوب  نزديك 
كورس قهرماني به پيروزي مقابل ماهاني ها نياز مبرمي دارند. 
ماهاني ها هم كه به جز شکست مقابل مهرام در دو ديدار بعد خود 
به پيروزي دست يافتند نمي خواهند به اين راحتي ها امتيازي از 

دست بدهند.
ماهاني ها در سه بازي قبلي خود در دفاع با مشکالت زيادي 
مواجه بودند ضمن اين كه عدم هماهنگي ميان بازيکنان جوان و 
با تجربه باعث شد امتيازات زيادي را از دست بدهد. به نظر مي 
رسد با توجه به صدور كارت آي تي سي راشاد اندرسون بازيکن 
آمريکايي ماهان، صادق زاده از او در تركيب تيم خود در اين ديدار 

حساس استفاده كند.
تيم ذوب آهن ديگر نماينده اصفهان در ليگ برتر بسکتبال، امروز 

ميهمان جهش ترابر قم خواهد بود.
به جز علي باهران ساير نفرات سفيدپوشان اصفهاني براي اين ديدار 
از آمادگي نسبي خوبي برخوردارند اما همچنان از بازيکن خارجي 
تيم ذوب آهن خبري نيست. اين تيم هفته گذشته در جدالي نفس 

گير در برابر ياران حدادي بازي قابل قبولي را به نمايش گذاشتند 
كه هماهنگي بازيکنان اين تيم بردشان را رقم زد.

كوهيان در مورد بازي تيمش مقابل نماينده قم مي گويد: هفته گذشته 
اين تيم بازي عالي را جلو دانشگاه آزاد به نمايش گذاشت و بازيکنان 
تيم هماهنگي بهتري را نسبت به دو بازي قبلي خود داشتند بنابراين 
ما بازي راحتي در قم نخواهيم داشت و در مجموع هيچ يك از 
 بازي هاي ليگ ساده و راحت نيست و همه بازي هاي دشوار خواهند

بود.
به گفته كوهيان، علي باهران بازيکن تأثيرگذار تيم ذوب آهن گچ 
اين هفته  بازي  به  بعيد است  اما  باز كرده است  دست خود را 

تيمش برسد.
همچنين شنيده مي شد اوشين ساهاكيان و آرن داوودي به خاطر 

مصدوميت در تمرين، ذوب آهن را در بازي امروز همراهي نمي 
كنند كه سرمربي تيم در اين باره توضيح داد: آرن سرماخوردگي 
جزئي دارد و كمر درد ساهاكيان هم بهبود پيدا كرده است و روز 
گذشته در تمرين از ناحيه مچ پا آسيب ديد كه آسيب ديدگي 
جدي نبود و هر دو بازيکن در اين ديدار بازي خواهند كرد. در 
ساير ديدار هاي اين هفته كه دانشگاه آزاد و پتروشيمي بندر امام 
آغاز گر آن بودند تيم آ. اس شيراز ميزبان قهرمان فصل گذشته 
ليگ است. شهرداري زنجان تيم تازه راه يافته به ليگ برتر به 
مصاف تيم جوان و با انگيزه پويا تهران خواهد رفت. ياران حدادي 
نيز ميزبان شاگردان شاهين طبع خواهند بود. تمامي ديدارها به 
برگزار مختلف  شهرهاي  16در  ساعت  در  همزمان   صورت 

خواهد شد.

توپ و تور

گرگان و قم، ميزبان مدعيان قهرمانی

جنگ مدعیان در گرگان؛ نبرد حدادي برابر اسالوکو 

بحرین زخم خورده 
برای جبران شکست 

تحقيرآميز بازی 
رفت به مصاف تيم 

کشورمان خواهد آمد. 
شاگردان پيتر جان 

تيلور که به عقيده او 
در بازی رفت، حرفی 
برای گفتن نداشتند 

در بازی برگشت 
بدون شک تيمی 

متفاوت خواهند بود

یکی از روزهای سخت ایران 

 گربه سيـاه زخم خورده در انتظار
تيم کـی روش 



يك سيارک عظيم به بزرگي چهار زمين فوتبال، در نزديك ترين 
ماه  و  زمين  مدار  ميان  از  اخير،  سال   3۵ طي  زمين  با  فاصله 

عبور كرد.
به گزارش ايسنا، اين سيارک كه YU۵۵ 200۵ نامگذاري شده 
در اين روز از فاصله 32۵ هزار كيلومتري زمين خواهد گذشت 
كه به گفته كارشناسان تهديدي براي زمين محسوب نمي شود.

طبق محاسبه كارشناسان، در صورتي كه يك جسم با اين اندازه 
با زمين برخورد كند، منجر به يك انفجار 4000 مگاتني و يك 
زلزله هفت ريشتري شده و در صورت برخورد با آب باعث 
 96 تا  محيطي  كه  شد  خواهد  متري   21 سونامي  يك  ايجاد 

كيلومتر را در بر خواهد گرفت.
آخرين بار كه يك سنگ با اين بزرگي از فاصله نزديك زمين 
ناسا  بود كه كسي حتي دانشمندان  عبور كرد، در سال 1976 

متوجه آن نشدند!
به گفته دون يئومانز، مدير بخش اجسام نزديك به زمين ناسا، اين 
هفته دانشمندان ناسا به دقت به بررسي YU۵۵ 200۵ خواهند 
پرداخت چرا كه اين جسم از سرنخ هايي از چگونگي شرايط در 

زمان شکل گيري منظومه شمسي برخوردار خواهد بود.
به گفته يئومانز، بدون سنگهايي از اين قبيل احتماالً زمين با اين 
شرايط وجود نداشت. اين سيارک كه در مدار اطراف خورشيد 

قرار دارد، در 200 سال گذشته تا اين 
حد به زمين نزديك نبوده است.

قابل  غيرمسلح  با چشم  اين سيارک 
ستاره شناسان  اما  نيست،  مشاهده 
يك  از  استفاده  با  مي توانند  آماتور 
به  اينچ  شش  قطر  با  تلسکوپ 
آفتاب  در جهت  اين سنگ  مشاهده 

بپردازند.
با محاسبه اجسامي با چنين اندازه اي، 
اين ميزان نزديکي تا سال 2028 اتفاق 
يك  زمان  آن  در  كه  افتاد  نخواهد 
سيارک با فاصله بسيار نزديکتري از 

كنار زمين خواهد گذشت.
سيارک  اين  ناسا  مقامات  گفته  به 
ماه  براي  خطري  هيچ  همچنين 
 13 سرعت  با  و  داشت  نخواهد 
كيلومتر در ثانيه از فاصله 240 هزار كيلومتري آن عبور خواهد 

كرد.

به گفته يئومانز، اگر احتمال برخورد چنين جسمي با ماه وجود 
داشت، احتماالً يك گودال برخوردي حداقل چهار كيلومتري 

بر روي آن ايجاد مي كرد.
 YU۵۵ 200۵ وي همچنين اظهار كرد كه سيارک هايي از قبيل
هر 100 هزار سال بر زمين تاثير مي گذارند و از آنجايي كه ماه 
تاثيراتي  بوده،  برخوردار  زمين  نسبت  به  كوچکتري  اندازه  از 
اتفاق  آن  روي  بر  يکبار  هزار سال  هر چند صد  قبيل  اين  از 

خواهد افتاد.
در صورت برخورد اين سيارک با ماه، حجم عظيمي از غبار به 
هوا برخاسته و با انرژي فوق العاده اي مسير 386 هزار كيلومتر 

را به سوي زمين طي خواهد كرد.
به گفته يئومانز بيشتر اين حجم در جو زمين سوخته؛ اما برخي 

از قطعات آن با سطح زمين برخورد مي كنند.
براي نابودي ماه و سپس از بين بردن حيات بر روي زمين، يك 
سيارک بايد از حجمي به اندازه ماه برخوردار باشد. البته اين 
فرد كه مديريت »اجسام نزديك به زمين« در ناسا را بر عهده 
دارد، در آخر يك بار ديگر اطمينان داد كه هيچ خطري از سوي 

اين سيارک، زمين و همراه هميشگي آن را تهديد نمي كند.

مردی جعبه ای بزرگ پر از مواد غذايی و سکه و طال را به خانه 
زنی با چندين بچه قد و نيم قد برد.زن خانه وقتی بسته های غذا 
و پول را ديد شروع كرد به بدگويی از همسرش و گفت: »ای 
شوهر  بودند.  جوانمردی  و  معرفت  اهل  شما  مثل  همه  كاش 
نصف  و  راست  دست  بی عقلی  روی  از  كه  بود  آهنگری  من 
صورتش را در يك حادثه در كارگاه آهنگری از دست داد و 
افتاد  افتاده گوشه خانه  مدتی بعد از سوختگی عليل و از كار 
تا درمان شود. وقتی هنوز مريض و بی حال بود چندين بار در 

مورد برگشت سر كارش با او صحبت كردم ولی به جای اين كه 
بدنش  اين  با  ديگر  كه  برود می گفت  آهنگری  كار  دوباره سر 
چنين كاری از او ساخته نيست و تصميم دارد سراغ كار ديگر 
برود. من هم كه ديدم او ديگر به درد ما نمی خورد، برادرانم را 
صدا زدم و با كمك آن ها او را از خانه و دهکده بيرون انداختيم 

بقيه هم  او،  با رفتن  او را تحمل نکنيم.  تا الاقل خرج اضافی 
وقتی فهميدن وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتن و امروز 
كه شما اين بسته های غذا و پول را برايمان آورديد ما به شدت 
به آنها نياز داشتيم. ای كاش همه انسان ها مثل شما جوانمرد و 

اهل معرفت بودند!

مرد تبسمی كرد و گفت: حقيقتش من اين بسته ها را نفرستادم. 
يك فروشنده دوره گرد امروز صبح به مدرسه ما آمد و از من 
اينها را به شما بدهم و ببينم حالتان خوب هست  خواست تا 

يا نه!؟ همين!
مرد اين را گفت و از زن خداحافظی كرد تا برود.

در آخرين لحظات ناگهان برگشت و ادامه داد: راستی يادم رفت 
دوره  فروشنده  اين  نصف صورت  و  راست  دست  كه  بگويم 

گردهم سوخته بود. 

نشان هر كشور در شناخت  پرچم و  نام،  همانند 
آن كشور نقش مهمی دارد و نشان دهنده انگيزه ها، 
آرمان ها چگونگی نگرش سياسی مذهب و فلسفه 
يك ملت و بيان كننده شرايط جغرافيايی فرهنگی 
و حوادث سرنوشت ساز در تاريخ يك ملت است. 
نظر به اهميت ويژه پرچم مطالعه علمی پرچم ها 
گزارشی  در  آنها  دگرگونی  سير  و  مفهوم  و  معنا 
نهفته  مفهوم  و  تاريخچه  مطالعه  به  ايم  كوشيده 
در رنگ ها، نشانه های موجود در پرچم برخی از 

كشورها بپردازيم.
 ایران: پرچم ايران از دوره ناصرالدين شاه قاجار 
عنوان  )به  سبز  رنگ های  شامل  رنگ  سه  دارای 
نماد خرمی و همچنين دين اسالم(، سفيد )صلح 
و دوستی و نشانه زرتشتيان( و سرخ )نماد خون 
شهدای وطن( است. نشان كنونی در پرچم ايران، 
نشان جمهوری اسالمی نام دارد كه اين نشان بيان گر 
كلمه مقدس ا... و شعار اسالمی ال اله اال اهلل است 

كه روی رنگ سفيد پرچم قرار گرفته است. )طراح 
آرم پرچم، حميد نديمی، دانشيار دانشکده معماری 
در  بهشتی می باشد.(  دانشگاه شهيد  و شهرسازی 
اين پرچم همچنين 22 ا... اكبر به رنگ سفيد و به 
نشانه پيروزی انقالب در روز 22 بهمن در حاشيه 
پايين رنگ سبز و حاشيه باالی رنگ سرخ نوشته 
شده  است. الزم به ذكر است كه پيش از پيروزی 
و  شير  نماد  از  ا...  آرم  جای  به  اسالمی  انقالب 

خورشيد در پرچم ايران استفاده مي شده است.
چين: پرچم كنونی كشور چين كه در سال 1949 
)انقالب مائو( مورد استفاده قرار گرفت، يك پرچم 
تمام قرمز )به عنوان نماد خون افرادی كه در دوران 
انقالب چين ريخته شد(، به همراه يك ستاره زرد 
رنگ بزرگ )به عنوان نماد حزب كمونيست چين( 
طبقات  نماد  عنوان  )به  كوچك تر  ستاره  پنج  و 

اجتماعی در اين كشور( مي باشد.
عربستان سعودی: پرچم عربستان سعودی برای 

اولين بار در 1973به رسميت شناخته شد. اين پرچم 
دارای زمينه سبز رنگ- سبز به عنوان رنگ سنتی 
اسالمی و رنگ مورد عالقه حضرت محمد)ص(، 
و با جمله عربی الاله اال اهلل محمدرسول اهلل، و يك 
شمشير افقی كه سمت چپ گرفته شده است، به 
عنوان نماد عدالت و نشان عبدالعزيز بن سعود به 
پادشاه عربستان سعودی است. نکته  اولين  عنوان 
جالب در مورد اين پرچم اين است كه استفاده از 
آن تنها در مراسم های رسمی و يا اهداف رسمی 

مجاز است!
ماه و ستاره سفيد  از  تركيه مدرن  پرچم  ترکيه: 
رنگ و پيش زمينه سرخ رنگ تشکيل شده  است. 
رنگ سرخ پرچم تركيه نشان پيشرفت جمهوری 
تركيه و رنگ سفيد استفاده شده در ماه و ستاره 
نشان پاكيزگی مردم تركيه  است. ستاره امپراطوری 
فروپاشی  از  بعد  كه  بود  گوشه  هشت  عثمانی 
به  تبديل  گوشه  ستاره هشت  عثمانی  امپراطوری 

ستاره پنج گوشه گرديد. ماه و ستاره در واقع نشانی 
از اسالم است. البته برخی تاريخ نگاران معتقدند كه 
ماه نماد امپراتوری ساسانی ايران بوده و به گونه ای 
چشمگير بر روی تاج شاهان آن نمود داشته است. 
الزم به ذكر است كه اين پرچم از قبل اسالم نيز در 

آسيای صغير استفاده می شده  است.
کانادا: پرچم ملی كانادا، پرچمی قرمزرنگ است 
كه مربعی سفيد در وسط داشته و برگ درخت افرا 
)به عنوان نماد طبيعت و محيط زيست كانادا( نيز 
برای  مذاكره ای   1964 سال  در  دارد.  قرار  آن  در 
تغيير پرچم انجام شد كه از سه طرح، طرحی كه 
داده  بودند  انجام  متسون  جان  و  استنلی  جورج 
اولين  برای   196۵ فوريه   1۵ در  و  شد  پذيرفته 
بار نمايش داده شد كه از آن به بعد هر ساله 1۵ 
فوريه جشنی به نام روز ملی پرچم كانادا برگزار 
می شود. همچنين بايد گفت كه؛ برگ درخت افرا 
نقش  كه  است  كانادا  ملی كشور  عنوان سمبل  به 

يونيفرم  سکه ها،  ملی،  پرچم  روی  امروزه  را  آن 
به نوعی در تمامی آرم ها  پليس سلطنتی و تقريباً 
كانادا  دولتی  غير  و  دولتی  ادارات  سمبل های  و 
مي توان مشاهده نمود. همچنين در اين پرچم دو 
حاشيه قرمز رنگ در دو طرف پرچم قرار گرفته 
را  پرچم  سطح  چهارم  يك  حدود  يك  هر   كه 

پوشانده است.
 هند: پرچم هند يك پرچم سه رنگ افقی است كه 
از سه رنگ زعفرانی، سفيد و سبز - رنگ زعفرانی 
فداكاری،  و  رشادت  پرستی،  ميهن  نماد  پررنگ 
و  پاكی  خلوص،  صفا،  و  صلح  نماد  سفيد  رنگ 
صداقت و رنگ سبز آن نشانه موفقيت، ايمان و سر 
سبزی كشور-كه نماد آشوكا چاكرا )يك چرخ با 
24 پره به رنگ سرمه ای به عنوان نماد قانون و به 
بيانی ديگر نماد حركت آرام رو به جلو و تعامل با 
ديگران و دوری جستن از سکون و انزوا و انفعال( 

اين پرچم در 22 ژوئيه 1947 تصويب شد.

عبور سیارکي به بزرگي چهار زمین فوتبال از کنار زمین!

خطر از بیخ گوشمان رد شد

آب و هوای امروز )شهركرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 13 °15 ° 0 °-2 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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افسردگي دوران بارداري، 
طبیعي نیست

روانشناسان و محققان علوم روانپزشکي تاكيد كردند: 
افسردگي دوران بارداري طبيعي نيست و بايد مورد 

توجه و تحت درمان قرار بگيرد. 
محققان مي گويند؛ برخي تصور مي كنند كه افسردگي 
يك بخش طبيعي از دوران بارداري است در حالي 
اين  بر  زيادی  افراد  است.  اشتباه  باور  يك  اين  كه 
دوران  در  افسردگي  به  زنان  ابتالي  كه  هستند  باور 
حاملگي امري طبيعي و عادي است. اين كارشناسان 
تاكيد كردند: چنين باور اشتباهي مي تواند پيامدهاي 
نامطلوبي براي مادر و فرزند و يا حتي خانواده وي 
درمان  نيازمند  مادران،  اين  بنابراين  و  باشد  داشته 
به  زايمان  افسردگي  كه  كرد  تصور  نبايد  و  هستند 

خودي خود از بين مي رود.

بدن حشرات و ابداع چسبی 
قدرتمند

توانايی حركت حشرات  از  الهام  با  دانشمندان  مهر: 
نوار چسبی  ابداع  به   بر روی سطوح عمودی موفق 
بار آن را از سطح جدا  اند كه مي توان هزاران  شده 
كرده و دوباره چسباند بدون اين كه قدرت چسبندگی 

آن از دست برود. 
در  كيل  دانشگاه  جانورشناسی  موسسه  دانشمندان 
آلمان با مطالعه بر روی شيوه های راه رفتن حشرات 
بر روی ديوارها با استفاده از تارهای مويی كوچکی 
كه بر روی سطح بدنشان وجود دارد موفق به ابداع 
نوار چسبی شده اند كه از ويژگی مشابه چسبندگی 
به  چسب  نوار  اين  است.  برخوردار  تارها   اين 
اندازه ای قدرتمند است كه يکی از محققان توانست 

با كمك آن خود را از سقف آويزان كند. 

چرا زنان باید خوش اندام 
باشند؟

و  دهی  شير  بارداری،  مانند  زندگی  مختلف  مراحل 
دوران يائسگی بر وزن زنان تأثير دارد، بنابراين برنامه 
غذايی مناسب با فعاليت های ورزشی به زنان كمك 
می كند تا وزن خود را در محدوده سالمتی حفظ كنند 
امر كاهش مشکالت قلبی و سرطان سينه را  اين  و 

نيز به همراه دارد.
غذايی  برنامه  در  زنان  می كنند  توصيه  پزشکان   
و  غالت  سبزيجات،  و  ميوه ها  از  بيشتر  بايد  خود 
گوشت های كم چرب مثل مرغ، ماهی و لبنيات كم 
و  سويا  دانه  مانند  غذايی  مواد  كنند.  استفاده  چرب 
كنجد  و  آلبالو، جو  نخود، گيالس،  آن  فرآورده های 
نيز موجب كاهش خطر بروز سرطان سينه و كم شدن 

كلسترول خون می شوند.

کشف سكونتگاه عصر برنز 
در مجارستان

به گزارش ميراث آريا،  اين منطقه مسکونی باستانی 
كه در زمينی دو هکتاری شناسايی شده، نشانه هايی از 
وجود سه سکونتگاه با سابقه های تاريخی گوناگون را 

به تصوير كشيده است.
 به گفته سرپرست تيم باستان شناسی، سکونتگاه های 
كه  هستند  متفاوت  دوره  سه  به  متعلق  منطقه  اين 
قديمی ترين آن به اوايل عصر برنز در فاصله سال های 
2700 تا 2۵00 پيش از ميالد و جديد ترين آن نيز به 
سده های هشتم و نهم ميالدی تعلق دارند. آثاری از 
سکونتگاه مربوط به قوم سرمتی متعلق به قرن دوم 
و سوم ميالدی نيز از ديگر يافته های باستان شناسان 
را  اين سکونتگاه  تيم تحقيق،  بوده است. سرپرست 
نمونه های كشف شده در شرق  بزرگ ترين  از  يکی 

مجارستان عنوان كرد.

مالقات مریخ و قلب شیر 
در بامداد امروز

نزديك ترين  به  مريخ  سياره  آبان   19 امروز  بامداد 
قلب  ستاره  رسيد.  شير  قلب  ستاره  با  خود  فاصله 
االسد االسد يا قلب شير نورانی ترين ستاره صورت 

فلکی شير يا اسد است.
  4/1  ) )درخشندگی  قدر  دارای  آسمانی  جرم  اين   
ستاره  اين  است.  خورشيد  برابر   3/۵ آن  قطر  و 
است  خورشيد  به  طيفی  رده  ستاره  نزديك ترين 
ساعت   1۵/9 )هر  زياد  چرخش  سرعت  دليل  به  و 
االسد  قلب  است.  شده  بيضوی  آن  شکل  بار(   يك 
ستاره ای جوان با عمر ۵0 ميليون سال است. زاويه 
جدايی دو جرم آسمانی مريخ و ستاره قلب شير 1/4 

درجه بود.

راه احیاي گور ایراني، تكثیر 
آن است

ايراني  گور  داشت:  اظهار  زيست  محيط  كل   مدير 
حالت زيستگاه ها  كه  چرا  كند  مهاجرت  تواند   نمي 
 جزيره اي به خود گرفته اند پس راه حل مناسب براي 
احياي اين گونه نادر ايراني تکثير آن در اسارت است. 

حميد زهرابي، گفت: البته زيستگاه هاي گور در كشور 
تشکيل  را  وسيعي  مناطق  گور  بهرام  و  توران   نظير 
مي دهند كه گور مي تواند به راحتي در كريدورهاي 
توجه  بايد  اما  كند  تردد  زيستگاه  داخل  مهاجرتي 
اين گونه در زيستگاه هاي مناسب  داشت كه احياي 
سايت هاي  در  آن  تکثير  به  نياز  كشور  سراسر  در 

استاندارد دارد 

خواندنی

داستانک

گزارش علمی تصویری

نمادشناسی پرچم برخی کشورهای دنيا

ترسیم نقاشی با قانون جاذبه
نمی توان باور كرد كس��ی بتواند بدون استفاده از قلم مو 
و تنها با استفاده از قانون جاذبه چنين نقاشی های زيبايی 

خلق كند.
 اما اينکار ممکن است. »ايمی شاكلتون« به شيوه ی پس 
صنعتی نقاش��ی مي كند و در كارهايش مرز ميان زندگی 
شهری و روس��تايی، رئال و سورئال، مصنوعی و طبيعی 
 را ب��ه نمايش مي گذارد. از عکس هايی كه در س��فرهای 

بي��ن المللی اش انداخت��ه ايده مي گيرد و با الهام از دني��ای كنونی ديدگاه خويش را 
از جهان آينده تصوير مي كند. تکنيك ش��اكلتون از اس��تعداد م��ادرزاد و طبيعی اش 
سرچش��مه مي گيرد. او از بطری هايی كه به ش��کل دلخواه خ��ودش خم كرده برای 
نگه��داری رنگ اس��تفاده مي كند و بوم نقاش��ی اش را با هر قط��ره رنگی كه بر آن 
مي افش��اند، حركت مي دهد. با استفاده از نيروی طبيعی جاذبه، مسير رنگ را كنترل 

و آثار ستودنی و باورنکردنی اش را ترسيم مي كند. 

پیرترین دونده دوی مارتن دنیا
فوجا سينگ با شركت در مسابقه دوی ماراتن در اسکاتيابانك 
تورنتو، نام خود را در كتاب ركوردهای جهانی گينس ثبت كرد. 
فوجا سينگ پيرترين دونده دوی مارت ندر طول صد سال 
گذش��ته يك شاهکار ش��گفت انگيز صورت گرفت، طول 
مسير طاقت فرسای دوی ماراتن به 42/19۵ كيلومتر رسيد 
و پيرترين دونده كه تا كنون توانسته طول اين مسير را بطور 
كامل بپيمايد، صد س��اله شد. هشت ساعت طول كشيد تا 

س��ينگ به خط پايان برس��د، در حالی كه برنده كنيايی Kenneth Mungara طول 
مسير را در شش ساعت پيمود و برای چهارمين سال متوالی برنده مسابقه دوی ماراتن 
شد. او آخرين رقيب سينگ در مسير مسابقه بود. مربی و مترجم سينگ آقای هارماندر 
اظهار داشتند او بيش از حد خوشحال است. پيش از اين، درست قبل از اين كه آخرين 
پيچ مسير مسابقه را طی كند مي گفت: اين كار به اندازه ازدواج مجدد دشوار است! او 

واقعاً خوشحال است و به بزرگ ترين آرزوی زندگی اش رسيده است.

مادربزرگ 56 ساله به ارتش کانادا پیوست
دبی دومپير، كه شوهر و پسرش هر دوسابقه كار در ارتش 
را دارن��د، تصميم گرفت به ارتش بپيوندد چرا كه او پس 
از نقل مکان به ويکتوريا نتوانس��ت شغلی برای خود پيدا 

كند.
مادر بزرگ صاحب چهار نوه در3 فوريه س��وگند خورد،  
او همچنين آم��وزش 9 هفته ای خود را در ماه اوت آغاز 

كرد. 
كار خس��ته كننده ای كه به خاطر آن شاهد اين بود كه پنج نفر از هم دوره ای هايش 
كه حدود 20 س��ال داشتند، جا زدند. دومپير در اواخر ماه اوت به عنوان يك سرباز 
ساده نيروی دريايی فارغ التحصيل شد و می گويد اميدوار است كه مشغول كار شود 
او می گويد: من  به مدت 1۵ س��ال مادر يك نظامی و  همچنين همس��ر يك نظامی 
بوده ام، به همين دليل من هميش��ه خيلی به ارتش افتخار می كردم، اكنون نوبت من 

است.

یک، دو، سه

زنــــدگی ســــوخته!
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