
تاالب گاو خونی برای اصفهان خطرناک می شود 

استاندار شمشیر را از رو بست

 می خواهید
 جاروبرقی بخرید؟

+SHOP
هشدارمسئوالن محیط زیست  استان 

سکوت استاندار  را مشاور ورزشی اش شکست

چرا اسرائیل به ایران 
حمله نکرد؟ 2

چند روش برای 
عکاسی بهتر با موبایل 127

این جا گوشت انسان 
5می خورند 

ایران قهرمان جام جهانی کشتی 
فرنگی شد

دیوارنویسی، معضل یا هنر؟

در آخرین روز از رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی که در سارانسک روسیه آغاز شده 
است، تیم ملی کش��ورمان در دیدار فینال با نتیجه 4 بر یک از سد ترکیه گذشت و برای 
سومین سال متوالی بر سکوی قهرمانی این مسابقات قرار گرفت. تیم ملی کشورمان پیش 

از این در جام های جهانی 2010 و 2011 قهرمان جهان شده بود.

  حاال کارم شده همکاری
 با کپسول اکسیژن 

 زنگ را که زدیم، پیرمردی کهنسال و عصا به دست، 
درحالی که به س��ختی نفس می کش��ید، در  را به 
رویمان گشود و با روی خوش و بس��یار صمیمی از 
ما استقبال کرد. گویا این رس��م هنرمندان بزرگوار 
است که در هر شرایطی، به استقبال میهمان بروند. 
استاد اکبر لقاء )جقه( که به کمک دستگاه اکسیژن 
نفس می کشد، این روزها حال خوبی ندارد؛ چون به 
قول خودش: »حاال کارم ش��ده همکاری با کپسول 

اکسیژن.« 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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ابراهیم زاده با افتخار رفت 8

خبر های خوش رییس جمهور 
برای مردم خمینی شهر3

اس��تاندار اصفهان ک��ه این روزها بی��ش از همه خ��ود را درگیر 
مشکالت و موانع پیش روی ساخت ورزشگاه نقش جهان کرده 
است و همین هفته گذشته بود که با انتقادات تند و صریح خود 
 تهدید کرد که مس��ببان اصلی برس��ر راه این پ��روژه را معرفی 
می کند، دوباره  روز گذش��ته و به وس��یله مش��اور ورزشی خود 
انتقادات دیگری را مط��رح کرد که بخش زی��ادی از آن متوجه 
مدیریت ورزش اس��تان ب��ود. او با بی��ان بس��یاری از ناگفته ها، 
الیه های دیگری را از نوع روی کار آمدن مدیرکل ورزش و جوانان 
استان افشا کرد. مشاور ورزشی استاندار اصفهان با بیان این جمله که 
»در ماه های گذشته نمی خواستیم با بیان حقایق، جو استان را به هم 
بریزیم اما اکنون وقت آن رسیده که این مسائل را رسانه ای کنیم«، 
صحبت های خود را آغاز کرد:  استاندار در چند ماه گذشته احتیاط 
می کرد و نمی خواست خیلی مسائل را رس��انه ای کند، اما فشارهای 

بسیار، باعث شد مجبور شویم این حرف ها را بر زبان آوریم. شاید مردم 
اصفهان سؤاالت بسیاری در مورد مسائل مختلف ورزش داشته باشند، 
اما تا کی ما باید پاسخگوی مردم باشیم و سکوت کنیم و مسائلی را بر 
زبان نیاوریم؟ به همین دلیل استاندار از من خواست خیلی از مسائل 
را رسانه ای کنم. بخش زیادی از صحبت های احمدرضا مهنام متوجه 
مدیریت ورزش اس��تان بود؛کس��ی که به زعم او، بدون هماهنگی با 
استاندار، مدیرکل تربیت بدنی استان شده است. او در این مورد گفت: 
باید بگویم رشید خدابخش به دلیل بازنشستگی غالمرضا شیران و در 
شرایط حساس و اضطراری، به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان 
انتخاب شد، وگرنه عملکرد ایشان در چهارمحال و بختیاری،  ارومیه و 
فارس برای همه روشن بود. حتی می گویم او بدون هماهنگی با استاندار 

و اطالع او به این سمت انتخاب شده است... 
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 خرداد امسال سیمای 
 اصفهان تغییر  می کند

فاز دوم خاموش شد

 ماهان و یک پیروزی 
تا آسیایی شدن

 کمبود نقدینگی
 اصلی ترین نیاز تولید کشور

قهرمانی دراماتیک چلسی 
در آلیانس آره نا

گذرا در باره فیلم های دوم  اکران بهار 

گفتگوی  با استاد پیشکسوت آواز 
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آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد خدمات نقلیه و سرویس های ایاب 
و ذهاب مراکز تابعه خود در سال 1391 را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

واجدالشرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت ده روز

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 2138501503003 نزد 
بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: به میزان معین شده در شرایط مناقصه در مرکز به صورت چک 

تضمینی یا ضمانتنامه بانکی
محل خرید اسناد: شهرکرد- خیابان آیت اله کاشانی- دانشگاه علوم پزشکی- واحد امور حقوقی

زمان گشایش پیشنهادها: یک هفته پس از مهلت ارسال پاکت پیشنهادات
 لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات

به نشانی  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

جدایی هاشمیان و مهدوی کیا از پرسپولیس 

برکناری دو رییس در آستانه المپیک
تغییرات بی پاسخ 

رویانیان خبر داد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با انتقاد از وضعیت بازار نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال 
گفت: به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باید ریخت و پاش کنم؛ چون در رقابت با 
باشگاه های دیگر و فضاي ناگواري که دالل ها براي باشگاه ها به وجود آورده اند، چاره اي 

ندارم و باید تیم خوبي را ببندم!
 مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با انتقاد از بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران و در واکنش 
به دغدغه برخي کارشناس��ان که معتقدند تیم هاي دولتي نباید ب��ا پول بیت المال و 
ریخت و پاش هاي زیاد پیشنهادهاي میلیاردي براي جذب بازیکنان مختلف بدهند، 
اظهار کرد: بله، بنده ب��ه دو دلیل ریخت و پاش مي کنم؛ اول ای��ن که ورود دروازه بان 
خارجي را به فوتبال ایران ممنوع کردند و ما مجبوریم ب��راي جذب دروازه بان خوب 
داخلي، هزینه کرده و با دیگر باش��گاه ها رقاب��ت کنیم. دوم این که االن دور دس��ت 
دالل هاست و آنها با س��وار ش��دن بر چرخه نقل و انتقاالت، مدیران باشگاه ها را مثل 
 توپ زیر پاي خودشان گرفته اند. نه من، بلکه تمام مدیران باشگاه ها با چنین معضلي 
روبه رو هس��تند؛ این یعني نبود مدیریت و وجود فس��اد و در نهایت ضربه بزرگي که 

دالل ها به فوتبال ایران و پول بیت المال مي زنند.
وي گفت: وقتي من با بازیکني مذاکره مي کنم و او اعالم مي کند دیگر پرسپولیس��ي 
شده، آن وقت با ورود دالل   ها، باشگاه دیگري مي  گوید حاضرم 200 میلیون تومان به 
آن بازیکن بیشتر بدهم، من باید چه کنم؟ من نباید با باشگاه هاي دیگر رقابت کنم؟ ما 

االن باید براي پرسپولیس یک دروازه بان خوب بگیریم.
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس در ادامه گفتگویش درباره بازیکناني که در انتهاي 
این فصل از پرسپولیس جدا مي ش��وند، گفت: فکر مي کنم حداکثر چهار نفر در پایان 
فصل از پرسپولیس مي روند. خروج مهدوي کیا و هاشمیان قطعي است و فکر مي کنم 
معمارزاده و هوش��یار هم از پرس��پولیس مي روند؛ البته این تنها حدس من اس��ت، 

نمي دانم که دنیزلي مي خواهد بازیکناني را کنار بگذارد یا نه و من هم باید بر اس��اس 
بازیکناني که او از تیم کنار مي گذارد، اقدام به جذب بازیکنان جدید کنم.

وي در پاسخ به این سؤال که دنیزلي پیش از این گفته بود 10 بازیکن باید از پرسپولیس 
بروند،  آیا شما او را راضي کردید که فقط چهار بازیکن از پرسپولیس جدا شوند، اظهار 
کرد: قرار شد لیگ قهرمانان آسیا براي ما مالك باشد. بعد از بازي با االتحاد عربستان 
دنیزلي لیس��ت بازیکناني را که نمي خواهد، به ما اعالم خواهد کرد. رویانیان با انتقاد 
از مطلبي که یکي از روزنامه هاي ورزشي در روز شنبه منتشر و در آن به لیست خرید 
پرسپولیس براي فصل بعد اشاره کرده، مدعي شد: این روزنامه با مطلبي که نوشته، تیم 
من را کامال به حاشیه برده است. پرسپولیس دو روز دیگر باید در لیگ قهرمانان مقابل 
االتحاد بازي کند، اما این روزنامه با کاري که کرده، روحیه بازیکنان من را پایین آورده 

است. آنها با این مطلب خود، میلیاردها تومان به من خسارت زدند.
وي ادعا کرد: من در تلویزیون و رادیو هم اعالم کردم که از این روزنامه شکایت مي کنم. 
واقعیت این است که این روزنامه با کارش وارد داللي شده و علنا خود را دالل معرفي 
کرده است. متأسفانه همین االن که پرسپولیس در دوبي است، بعضي از دالل ها رفتند 
کنار هتل تیم ما و با یکي از بازیکنان مذاکره کرده  اند که هم براي یک تیم عربي و هم 

یک تیم داخلي با او صحبت مي کنند؛ این شرایط خیلي بد است.
رویانیان در ادامه با انتقاد از مطالبي که علی��ه کارلوس کي روش و همچنین بعضي از 
مربیان تیم هاي ملي مطرح شده،گفت: متأسفانه یک س��ایت در مطلبي از کي روش 
انتقاد کرده است، در حالي که ما باید در فاصله کمي که تا آغاز رقابت هاي انتخابي جام 
جهاني داریم از تیم ملي حمایت کنیم، نه ای��ن که فضاي ذهني تیم ملي را با انتقاد از 
کي روش به هم بریزیم. حتي نوشته بودند که من با اکبر محمدي براي بازیکن گرفتن 
مش��ورت کرده ام. من مي  خواهم با علي  دوس��تي مهر و علیرضا منصوریان هم در این 
باره مشورت کنم. ما باید آکادمي بازیکن سازي در پرس��پولیس داشته باشیم تا پس 
از چند سال، پرس��پولیس بتواند از داشته هاي با ارزش خود اس��تفاده کند. وي ادامه 
داد: سؤال من این اس��ت که آیا ش��ما توقع دارید که من براي بازیکن گرفتن با مربي 
سپاهان یا مربي استقالل مشورت کنم؟ مشخص است که با نخبگان این فوتبال که در 
تیم هاي ملي هستند، مشورت مي کنم و در این راه به شدت از کي روش و محمدي و 
دیگر مربیان تیم هاي پایه و امید حمایت مي کنم و توقع دارم که آنها هم به شدت من 
و تیمم را حمایت کنند؛ چرا که در رده هاي سني پایه، پرسپولیس ضعف هاي زیادي 
دارد و من با کمک گرفتن از آنها مي خواهم این ضعف ها را برطرف کنم. رویانیان درباره 
پیشنهادهاي باش��گاه هاي اماراتي و آمریکایي به علي کریمي هم گفت: چیزي به ما 
اعالم نشده، اما ما هم مثل این باشگاه ها یکي از مشتریان علي کریمي هستیم. مطمئن 
باش��ید در رقابت با این باش��گاه ها کم نمي آوریم و این خود کریمي است که باید یک 

باشگاه را انتخاب کند. 

در حالی که اهالی ورزش انتظار دارند رس��انه ها فضای ورزش را به س��مت المپیکی 
شدن ببرند و از پرداختن به مسائل حاشیه ای بپرهیزند، این وزارت ورزش است که در 
آستانه المپیک دست به ایجاد تغییراتی زده که تاکنون هیچ دلیلی برای این تغییرات 
هم اعالم نشده است. احمد دنیامالی، رییس فدراسیون قایقرانی و علی زنگی آبادی، 
رییس فدراسیون دوچرخه سواری روز گذشته در شرایطی از سمت خود برکنار شدند 
که از طریق وزارت ورزش هیچ خبر رس��می منتش��ر نش��د و درگاه الکترونیکی این 

وزارتخانه هم هیچ خبری در مورد این تغییرات روی خروجی خود قرار نداد.
 با این حال، زنگی آبادی و دنیامالی در گفتگو با مه��ر برکناری خود را تأیید و تأکید 

کردند که از سوی حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش با آنها تماس 
گرفته شده و خبر برکناری شان اعالم شده است! این دو رییس برکنار شده حتی خبر 

انتخاب جانشینانشان را هم اعالم کردند.
  هر چند که تاکنون هیچ ک��دام از مس��ئوالن وزارت ورزش در م��ورد این تغییرات 
اظهار نظری نکرده ان��د، اما برخی اهالی ورزش اعتقاد دارن��د این تغییرات در جهت 
چیدن رؤسای فدراسیون ها برای انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک است که 
پس از بازی های المپیک 2012 لندن برگزار خواهد شد. با این حال به نظر می رسد 

این تغییرات در آستانه المپیک، بیشتر از هر چیز به ورزش ایران لطمه خواهد زد.



چهره روزیادداشت

استقالل قوا ضروری است
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ا بیان این ک��ه اختالفات 
مسئوالن قوا باعث پائین آمدن کارآیی نظام می شود، ابراز امیدورای 
کرد با آغاز به کار مجلس نهم ش��اهد هماهنگی بیشتر در سطح قوا 
و مسئوالن کش��وری باش��یم. محس��ن رضایی، درباره نحوه تعامل 
مجلس نهم با دولت دهم افزود: با توجه به این که دولت و مجلس از 
اصولگرایان تشکیل شده است، باید رابطه سازنده و مثبتی بین این 
دو قوه به وجود آید. از این رو امی��دوارم در دوره جدید مجلس دیگر 
شاهد ادامه اختالفات نباشیم. وی استقالل قوا را امری الزم و ضروری 
دانس��ت و در عین حال اظهار داشت: س��ه قوه می توانند با جدیت، 
اهداف و برنامه های خود را دنبال کنند. ولی منازعه و اختالف باعث 

پایین آمدن کارایی نظام می شود. 

وزیر بی اراده نمی خواهیم
علی مطهری در نطق پیش از دستور خود در مجلس درباره مسأله حجاب  
گفت: تعلل وزیر کشور و نیز کمیسیون فرهنگی مجلس در مسأله حجاب 
و عفاف قابل گذشت نیست. به وزیر کشور اخطار می کنیم اگرتعلل کند 
و این بهانه را بیاورد، در مجلس نهم وی را اس��تیضاح خواهیم کرد. وی 
همچنین خطاب به وزیر ارش��اد گفت: ما وزیر مصلوب و بی اراده نمی 
خواهیم، مانند قضیه فیلم هایی که در نوروز اکران شد و دائما می گفت 

من مقصر نیستم و اراده ای در این زمینه ندارم.

تغییرات در مؤتلفه
حبی��ب اهلل عس��گر اوالدی خواس��تار ایج��اد تغیی��رات در بدنه این 
حزب باس��ابقه ش��د. عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با 
اش��اره به پوس��ت اندازی در این حزب گفت: بان��وان و جوانان باید در 
مجمع عمومی آینده حزب مؤتلفه اس��المی مورد توج��ه قرار گیرند. 
عس��گراوالدی ادام��ه داد: تبلیغ��ات،  تش��کیالت و دفتر سیاس��ی و 
 ام��ور بین المل��ل ما در دس��ت جوانان اس��ت و متوس��ط س��نی آنها 
35 سال است. همچنین نقش زنان در سال های اخیر فوق العاده زیاد 
شده است. بنده سال هاست از دبیر کلی کناره گیری کرده  ام تا کادرهای 
جوان تری بتوانند در حزب رشد کنند. من به آینده حزب امیدوار هستم. 

سپاه در انتخابات مجلس هیچگونه 
دخالتی نداشته است

مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه با رد هر گونه دخالت س��پاه در 
انتخابات اخیر مجلس اظهار داشت: سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه 
سیاس��ی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و 

نخواهد کرد.
ش��ریف با تأکید بر اینکه س��پاه وصایای امام راحل )ره( و منویات و 
تأکی��دات مقام معظم رهب��ری در زمینه عدم دخال��ت نظامیان در 
سیاس��ت را همواره نصب العین خود قرار داده اس��ت، خاطر نشان 
کرد: تجربه به ما آموخته است بعد از برگزاری هر انتخابات در کشور 
اشخاص و جریان های سیاسی ادعای دخالت سپاه را مطرح می کنند 
و بر این اس��اس ،س��پاه در انتخابات اخیر مجلس قبل از مرحله اول 
 و نیز در آستانه مرحله دوم رس��ماً عدم جانبداری خود از اشخاص و 

جناح های سیاسی را به اطالع افکار عمومی رسانده است .

 تشنج در دادگاه
 فساد بزرگ مالی 

 اجالس بغداد
 پایان گفتگوها نیست

یازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی با 
اعتراض مادر و همس��ر یکی از متهمان پرونده دادگاه متشنج 
شد. قاضی ناصر سراج  یکش��نبه، در جریان یازدهمین جلسه 
محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی درباره طوالنی شدن 
این پرونده و اظهار متهم مبنی بر طوالنی بودن بازداش��ت در 
سلول انفرادی گفت: نه دادس��را و نه دادگاه، رسیدگی به این 

پرونده و بازداشت متهمان را طوالنی نکرده است. بلکه برخی 
پنهان کاری های متهمان موجب این امر ش��ده است. قاضی 
پرونده فس��اد بزرگ مالی افزود: به عن��وان نمونه حدود چند 
شب پیش، یک هارد کامپیوتر حاوی چهار هزار و 500 مورد 
اطالعات از همسر شما کشف شده است. قاضی سراج در ادامه 
ه گفت: چند شب گذش��ته از پدر شما یک کوله پشتی حاوی 

مدارک، کشف شد. 
»ب.ب«، مدیرعامل س��ابق ش��رکت تجارت گستران منصور 
پاسخ داد: من از این کوله پش��تی خبر ندارم و اصال مربوط به 
من نمی شود. شاید مربوط به برادرانم بوده است و نمی توان 
جرم آنان را به پای من نوشت. در همین هنگام مادر »ب.ب« 
 با اعتراض نس��بت به اظه��ارات قاضی دادگاه گف��ت: وجود 
کوله پشتی دروغ است، بلکه این یک پاکت بوده. مادر و همسر 
»ب.ب« یکی از متهمان پرونده در ادامه، دادگاه را با اعتراض 
ترک و در س��الن دادگاه انقالب با فریاد زدن اعتراض خود را 

نسبت به دادگاه و صحبت های قاضی اعالم کردند.

  رییس کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: پرونده هسته ای چالش ظالمانه تحمیلی 
بر ایران اس��ت که با یک ی��ا دو مذاکره حل نمی ش��ود. این که 
اجالس بغ��داد منتهی به پای��ان گفتگوها باش��د انتظار غلطی 
اس��ت. عالءالدین بروجردی، نماینده مردم بروجرد در مجلس 
شورای اسالمی، با اش��اره به اجالس بغداد گفت:  آن چه در این 

 میان مهم است، تأکید ایران بر حق خود در دستیابی به انرژی 
صلح آمیز هس��ته ای، با وجود فش��ارهای بین المللی، سیاسی 
و اعمال قطعنامه ها اس��ت. بروجردی تأکید ک��رد: جمهوری 
اس��المی ایران در جهت احقاق حقوق و حفظ منافع خود عمل 
می کند. وی با بیان این که راهبرد اجالس بغداد مشخص است، 
گفت: ایران هیچ گاه مذاکرات با 1+5 در بعد هسته ای را محدود 
نکرده است .به همین دلیل بسته پیشنهادی ایران به این گروه 
مجموعه ای از مس��ائل مهم را در بر گرفته که ش��امل مقابله با 
تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و انرژی است. رییس کمیسیون 
امنیت مل��ی تصریح ک��رد: در اجالس بغداد بحث هس��ته ای 
یک حلقه از زنجیره گفتگو با 1+5 اس��ت که دارای حلقه های 
متعدد بوده است. بروجردی گفت: اظهارات اخیر اشتون نشان 
می دهد عمال از این مرحله عبور کرده ایم. وی ادامه داد: فشار 
صهیونیست ها و آمریکا در این راستاست که پرونده هسته ای 
ایران به نقطه پایان نرسد و استمرار یابد. علت استمرار ادعاهای 

آمریکا به همین دلیل است.

 بن الدن به مرگ طبیعی 
مرده است

مأمور سابق س��ازمان س��یا فاش کرد بن الدن در سال 
 2006 و بر اث��ر بیماری از دنی��ا رفته اس��ت و عملیات 
2 می سال گذشته برای کش��تن وی عملیاتی نمایشی 

بوده و آمریکا نقشی در کشتن وی نداشته است. 
برکان یاشار گفت: حتی اگر تمام مردم دنیا مرگ وی را 
باور کنند، من نمی توانم چنین موضوعی را باور کنم. وی 
در ادامه اظهاراتش این گونه ادعا کرد: من 26 ژوئن2006 
را به خوبی به یاد دارم؛ روزی که هفت نفر، از جمله یک 
انگلیس��ی و یک آمریکایی به پناهگاه ب��ن الدن رفتند و 
جنازه وی را که بر اثر بیماری از پ��ا در آمده بود، در آنجا 
پیدا کردند. پس از آن همین س��ه محافظ چچنی بودند 

که وی را غسل داده و به خاک سپردند.

تحریم و فشار همراه باگفتگو
باراک اوباما، رییس جمهوری ایاالت متحده، که میزبان 
رهبران هشت کش��ور صنعتی است، ابراز امیدواری کرد 
مناقشه هسته ای ایران با احترام به حق حاکمیت ملی و 

حقوق ایران حل و فصل شود. 
وی در اس��تراحتگاه کمپ دیوید واقع در واش��ینگتن، با 
خبرنگاران درب��اره محورهای گفتگوهای این نشس��ت 
گفت: افزون بر بحران یورو و یونان، ایران نیز یکی دیگر 
از محورهای مورد بحث رهبران گروه هشت است. باراک 
اوباما، تنها چن��د روز مانده به گفتگوه��ای بغداد گفت: 
همه ما به طور جدی به ادامه رویکرد تحریم ها و فش��ار، 
همراه گفتگوه��ای دیپلماتیک پایبندی��م. امید ما این 
اس��ت بتوانیم این موضوع را به ش��یوه ای مسالمت آمیز 

حل وفصل کنیم. 

 ضرب االجل عراقی ها 
برای اردوغان

همزمان با از سرگیری محاکمه غیابی طارق الهاشمی در 
عراق، صدها تن از ساکنان خشمگین بصره با سوزاندن 
پرچم ترکیه، ضرب االجلی 15 روزه برای آنکارا با هدف 
تحویل دادن طارق الهاش��می تعیین کردند. س��اکنان 
اس��تان بصره عراق در این تظاهرات سیاست های دولت 
ترکیه علیه ملت ع��راق را محکوم ک��رده و اعالم کردند 
طارق الهاش��می، معاون رییس جمهوری کشورشان که 
به دست داشتن در عملیات تروریستی محکوم است، از 

سوی آنکارا باید به بغداد تحویل داده شود.

یکی از روز نامه های عربی  در مقاله ای دالیل حمله نکردن اسرائیل به ایران  
منتشر کرد. در این مقاله آمده است: در حالی که در اسرائیل بر طبل جنگ 
علیه ایران کوبیده می شود وتهدیدها علیه این کشور ادامه دارد، به وضوح 

عقب نشینی مسئوالن تصمیم گیر در اسرائیل مشهود است. 
این مقاله با اشاره به ضد ونقیض گوئی سرمداران رژیم صهیونیستی درباره 
 حمله به ایران و روش��ن کردن ش��عله جنگ و همچنین، اظهارات آتشین 
وزیر دفاع آمریکا این سؤال را مطرح می کند که چگونه می توان با این همه 
اظهارات درباره احتمال بروز جنگ در منطقه، این عقب نشینی وحداقل، به 

تعویق افتادن حمله را تفسیر کرد؟ 
جنگ علیه ایران، به گفته روزنامه نیویورک تایمز، موجب کشته شدن صدها 
سرباز آمریکائی خواهد شد. بنابراین هیچ یک از رهبران اسرائیلی مسئولیت 
این زیان ها را نخواهد پذیرفت. عالوه بر آن، تأکید اوباما، رییس جمهوری 
آمریکا بر ضرورت بسیج جهانی وتحریم های شدید علیه ایران جهت کنترل 
بحران موجب شده است در صورت اقدام به جنگ، با موجی از اعتراض های 
داخلی و نیز خارجی رو به رو شود. در این مقاله، به گفته های ایهود باراک 
که تأکید کرده باید سه عامل قبل از جنگ روش��ن شود، اشاره شده است. 
در ادامه آمده است: آیا اسرائیل توان این را دارد که به تأسیسات هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران ضربه کاری وارد کند یا خیر؟ آیا اسرائیل از حمایت 
کافی بین المللی، به ویژه آمریکا در این اقدام برخ��وردار خواهد بود یا نه؟ 
آیا گزینه دیپلماتیک به خط آخر خود رس��یده است تا دست به حمله زد و 
راهکار نظامی را به کار برد؟ شاید پاسخ این سؤال را ایهود باراک مثبت بداند 

ولی باید گفت پاسخ ها کامال منفی است.
اسرائیل، به اذعان مسئوالن نظامی اسرائیلی وآمریکائی ،توان ضربه زدن به 

ایران را ندارد و از حمایت بین المللی برخوردار نیست.

 203 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با امضای بیانیه ای، از مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای بغداد که چهارشنبه هفته جاری، 

سوم خرداد ماه برگزار می شود، حمایت کردند.
متن کامل ای��ن بیانیه که محم��د دهقان عضو هیأت رییس��ه مجل��س آن را 
قرائت کرد، به این ش��رح اس��ت: س��وم خرداد روز مذاکرات کش��ورهای عضو 
گروه1+5 با نماین��دگان جمهوری اس��المی ای��ران در بغداد اس��ت. واقعیت 
این اس��ت که در ط��ول دو دهه گذش��ته که آمری��کا و همپیمان��ان غربی اش 
با اه��داف سیاس��ی و عل��ی رغ��م هم��ه تعه��دات بی��ن الملل��ی جمهوری 
اس��المی ای��ران در عهدنام��ه npt و مق��ررات آژان��س، چال��ش ظالمانه ای 
 را ب��ه مل��ت ای��ران تحمی��ل کردن��د، جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا 
 خویش��تن داری، تدبیر و عزم ملی از منافع خ��ود دفاع کرد و اه��داف قانونی 
تصریح شده در پیمان npt را در چارچوب اهداف صلح آمیز محقق کرد. اکنون 
نوبت غرب است که در برابر ملت ایران اعتماد سازی کند و به رفتارهای خصمانه 
خود پایان دهد. پیشرفت های ملت ایران در عرصه فن آوری هسته ای محصول 
مقاومت، اتکا و تالش های دانشمندانی است که خون پاک خود را در این راه نثار 
کردند. هشدار ما به گروه 1+5 این است که به حقوق ملت ایران احترام بگذارند 
و بر مبنای عهدنامه npt که یک هنجار پذیرفته شده بین المللی است و به دور 
از فشارهای صهیونیستی عمل کنند و سیاست تقابل با جمهوری اسالمی را به 
سیاس��ت تعامل تغییر دهند. ما نمایندگان ملت بزرگ ایران که با دقت فرآیند 
 مذاکرات را پیگیری می کنی��م، از تیم مذاکره کننده می خواهی��م که در برابر 
زیاده خواهی برخی از کشورها، با قاطعیت از حقوق ملت ایران دفاع کند و بداند 

در این مسئولیت مهم از حمایت قاطع نمایندگان ملت برخوردار است.
مجلس شورای اس��المی در پایان به صراحت اعالم می کند زمان برای راهبرد 
فریبکارانه و دوگانه به پایان رسیده است و در هر حرکت، راهبرد فشار علیه ملت 

ایران پاسخ مناسب خود را به دنبال خواهد داشت.

مجلس سیاست خارجه 

نوبت اعتمادسازی غرب است چرا اسرائیل به ایران حمله نکرد؟

خبر کوتاه

خبر بین الملل

در کشور ما اگر مسئولی احضار شود 
انگار آسمان به زمین آمده  

مصطفی پور محمدی / رییس سازمان  
بازرسی 

در کشور ما اگر مسئولی احضار شود، انگار که آسمان به زمین آمده است. 
چه عیبی دارد مس��ئولی که متهم است احضار و به اتهامش رسیدگی 
شود؟ از طرف دیگر، متأسفانه بعد از آن که نام مسئولی به عنوان متهم 
برده می ش��ود، رسانه ها ش��روع به تبلیغات منفی کرده و طوری وانمود 
می کنند که انگار فرد مفسد فی االرض است. در حالی که آدم می تواند 
ب��ه ان��دازه جرمی که انجام داده، مجازات ش��ود و پس از آن به فعالیت 
و مس��ئولیت خود ادام��ه دهد. این فرد از حیض انتفاع نیفتاده اس��ت. 
ای��ن آدم می توان��د از جایگاه 
اجتماعی خود برخوردار باشد. 
این مشکل فرهنگی جامعه ما 
است. از طرف دیگر، تا سخنی 
از پیگیری پرونده یک مسئول 
به میان می آید برخی، دستگاه 
قضای��ی را به سیاس��ی کاری 
متهم کرده و اجازه نمی دهند 
ب��ه راحتی پرونده رس��یدگی 

شود.
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الریجانی، بودجه 91 را به احمدی نژاد ابالغ کرد

رییس مجلس قانون بودجه س��ال 1391 کل کش��ور را برای اجرا ب��ه رییس جمهوری 
کشورمان ابالغ کرد. شورای نگهبان روز گذشته پس از بررسی ایراداتش به الیحه بودجه 

91 در مجلس و مرتفع شدن آنان، این الیحه را تأیید کرد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

2

آگهی مناقصه

رتبه ورشته نوع قراردادعنوان پروژه
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

42/000/000/00013/000/000 تأسیساتپیمانیموتورخانه استخر کارگران قدس

51/060/000/00010/000/000 ابنیهپیمانیساخت سوله ورزشی حتم آباد

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز کاری پس از نوبت دوم جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دفتر فنی این اداره کل واقع در بلوار آیینه خانه جنب بن بست ماه مراجعه و پس از 
تکمیل به تحویل پیشنهادها تا تاریخ 91/3/21 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت 
به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل گردیده باشد. زمان بازگشایی 

91/03/22 می باشد. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل که از محل اعتبارات 
عمرانی سال 1390 پیش بینی اعتبار گردیده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

نوبت دوم

م الف/ 3362

تغییر جبهه بندی های سیاسی 
رقابت بر سر تصاحب مجلس این بار برای الریجانی سخت تر 
از دوره گذشته است. چهار سال گذش��ته و اتفاقاتی که در آن 
 افتاد، باعث ش��د تا صف بندی های سیاس��ی ب��ه هم بخورد. 
این بار بعض��ی از مخالفان الریجان��ی موافق��ان او و بعضی از 
موافقان وی، به مخالفانش تبدیل شده اند. در حالی که طیف 
نزدیک به دولت برای ریاست هشتم مجلس به الریجانی پناه 
برده بود، این بار، با نام جدید »پایداری«، از مخالفان سر سخت 
علی الریجانی شده اند و حاضرند هر کس دیگری رأی بیاورد 
غیر از رییس مجلس هش��تم. تحوالت دنیای سیاسی این قدر 
زیاد است که حامیان دولتی که از حدادعادل به الریجانی پناه 
برده بودند، اینک از الریجانی به حدادعادل پناه ببرند. حامیان 

دولت اما تنها پش��تیبانان الریجانی نیس��تند؛ ای��ن بار درون 
اصولگرایی هم کسانی هستند که ترجیح می دهند حداد عادل 
 رییس مجلس نهم باشد. رهپویان و ایثارگران، سردمداران این 
دسته اند که می خواهند یار دیرین خود را به جای الریجانی 

بنشانند. دالیل آنها اما با گروه پایداری متفاوت است. 

مخالفان و موافقان الریجانی
پایداری، الریجانی و نزدیکانش از جمله باهنر را جزو ساکتان 
فتنه می داند و ب��ه عملکرد و موضع گیری ه��ای آنان بعد از 
انتخابات 88 نقد دارد، اما  بعضی ازاصولگرایان که تا چند ماه 
پیش حامی او محسوب می ش��دند، دالیل جالب تری دارند. 
از جمله این دالیل، اظهارات حس��ین فدایی، دبیر ایثارگران 

بود که ریاس��ت دو برادر را بر دو قوه قضاییه و مقننه به صالح 
ندانس��ت. موضع گیری های دیگر نیز همه حول و حوش این 
مسأله بوده که در سال آخر دولت، مجلس باید با دولت بیشتر 
کنار بیاید و فضای بین دو ق��وه را از التهاب این روزها در آورد. 
از طرف دیگر، حامیان الریجانی را طیف سنتی تر اصولگرایان 

تشکیل می دهند.
 احزاب عض��و جبهه پیروان خط امام و رهب��ری و حزب هایی 
چون موتلفه و جامعه اسالمی مهندس��ان، از جمله مهم ترین 
آنان هس��تند. غیر از آن چه��ره هایی چون عل��ی مطهری و 
مصباحی مقدم و ابوترابی فرد نی��ز از دیگر مهم ترین حامیان 

الریجانی به حساب می آیند. 
نکته جا لب تر این که حامیان الریجانی را بیش��تر گروه ها و 
احزاب محافظه کار تر اصولگرا تشکیل می دهند؛ گروه هایی 
که در طول این س��ال ها وفاداری خود را به الریجانی نش��ان 
داده اند و در ریاس��ت جمهوری نهم نیز ج��دی ترین حامی 
الریجانی به حس��اب می آمدند. بقیه اصولگرای��ان، از جمله 
گروه های رادی��کال تری چون ایثارگ��ران و رهپویان، حامی 

سنتی الریجانی به حساب نمی آیند.
همان طور که ایثارگران، در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری 
نیز ترجی��ح داد از قالیباف حمایت کند. ظاه��را گروه هایی از 
اصولگرایان می خواهند از زیر س��ایه الریجانی بیرون بیایند 
و هویت جمعی خود را در عرصه سیاس��ی مشخص تر کنند. 
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هم بهترین فرصت برای این 
مسأله است؛ موقعیتی که بسیاری از جبهه بندی های جدید 

سیاسی با نظر به آن رقم می خورد.

الریجانی منتقد یا حداد عادل محافظه کار
الریجانی اما روزهای آخر خود در مسند ریا ست مجلس هشتم 
را با انتقادهای زیاد به دول��ت، تمام می کند. وی انگار تصمیم 
خود را گرفته ت��ا  در کارزار جبهه بندی های سیاس��ی چهره 

منتقدتری از خود نشان دهد.
 انتقادهای تند این روزهای الریجانی کمتر سابقه داشته است. 
از آن طرف اما، حداد عادل ترجیح می دهد آرام تر از همیشه 
باش��د و خود را محافظه کار نش��ان دهد، تا جایی که حتی از 
مسأله سؤال از رییس جمهور هم از مجلس هشتم انتقاد کند.

 الریجانی منتق��د، این روزها برابر حداد ع��ادل محافظه کار و 
مصلحت گرا قرار گرفته است. باید دید جدال این سیاستمدار 

اصولگرا به کجا ختم می شود. 
باید  منتظر ماند و دی��د اصولگرایان ترجیح می دهند رویکرد 
منتقدانه تری در س��ال آخر دولت داش��ته باش��ند یا خود را 

محافظه کارتر و مصلحت گراتر نشان دهند.

 رقابت برای کسب ریاست مجلس ادامه دارد

الریجانی چه در سر دارد؟

تحوالت دنیای 
سیاسی این قدر 

زیاد است که 
حامیان دولتی 

که از حدادعادل 
به الریجانی پناه 

برده بودند، اینک 
از الریجانی به 

حدادعادل پناه 
ببرند. حامیان دولت 

اما تنها پشتیبانان 
الریجانی نیستند؛ 

این بار درون 
اصولگرایی هم 

کسانی هستند که 
ترجیح می دهند 

 حداد عادل 
رییس مجلس نهم 

باشد

جدال حداد عادل و علی الریجانی بعد از دو مجلس هفتم و هشتم، ممکن است این بار به بیرون  گروه 
از فراکسیون اصولگرایان کشیده شود؛ جایی که در بین اصولگرایان به خالف دوره های پیش، سیاست

وفاق جمعی برای ریاست یکی از دو گزینه جدی ریاس�ت مجلس وجود ندارد. نماینده های 
مستقل و اقلیت هم شاید این بار نقشی در انتخاب رییس مجلس داشته باشند.



يادداشت

SMS 3000625555

فرهنگ شهروندی 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 تلويزيون های جديد شهري
 نصب مي شود

 تحویل پور، معاون فرهنگ��ي اجتماعي ش��هرداري اصفهان گفت: 
18تلویزیون شهري براي اطالع رساني خدمات شهري به زودي در 

مناطق چهارده گانه اصفهان نصب مي شود. 
وی گفت: به جز ساعات غير قابل اس��تفاده، بين 1۲ شب تا ۶ صبح، 
در بقيه ساعات روز به ازاي هر یك دقيقه، یك تبليغ شهری از طریق 

این تلویزیون ها پخش مي شود كه حجم فراواني را دربر مي گيرد.

 افتتاح باغ بانوانی ديگر 
برای زنان اصفهانی 

محمدرضا بركت، شهردار منطقه 11 اصفهان از آغاز عمليات اجرایی 
مجموعه فرهنگی- تفریحی بان��وان در این منطقه خبر داد. به گفته 
 وی، مجموعه فرهنگ��ی – تفریحی بانوان به مس��احت چهار هزار و

8۰۰ مترمربع و زیربنای۳۵۰ مترمربع احداث می شود.

کميته فرهنگ شهروندی شهرداری 
روابط عمومی برتر شد

كميته فرهنگ ش��هروندی توانس��ت در كليه بخش هاي هفتمين 
جشنواره اس��تاني روابط عمومي، باالترین امتياز را از هيأت داوران 
كسب كند و در مجموع به عنوان برگزیده نخست جشنواره معرفی 

شود.

خرداد امسال سيمای  اصفهان تغيير  می کند   ابراهيم معتمدی، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
گفت:۹۰پروژه زیباس��ازی به مناسبت بزرگداش��ت حماسه دفاع 
 مقدس و س��وم خردادماه س��الروز فتح خرمش��هر به بهره برداری 
می رس��د. طراحی نورپردازی تقاطع غيرهمس��طح و زیرگذر امام 
سجاد)ع(، نورپردازی كاخ هشت بهشت، پل وحيد، شهيد عرب، ابنيه 
تاریخی، مادی های سطح مناطق، آبنماها، فضای سبز و درختان و 

روشنایی پارک ها، از جمله طرح های شاخص زیباسازی است.

نورپردازی زيرگذرها  
معتمدی با اش��اره به نورپردازی تقاطع غيرهمس��طح و زیر گذر 
امام س��جاد)ع( افزود: با توجه به موقعيت مح��ل این تقاطع در 
مقابل گلستان شهدا، سعی شده با اس��تفاده از مواردی همچون 
 س��تاره و ش��مع، برگرفته از عبارت حضرت امام خمينی)ره( و 

رهبر معظم انقالب، طراحی انجام شود.

مادی ها 
مدیر عامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان با بيان این 
كه طراحی روش��نایی پ��ارک محل��ی در مناطق چه��ارده گانه 
ضم��ن رعایت مس��ائل فنی انجام ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: 
نورپردازی م��ادی ها به منظور س��اماندهی، زیباس��ازی و ایجاد 
 امنيت اجرا می گردد كه در س��ال گذش��ته عمليات نورپردازی 
۲۰ مادی در سطح مناطق چهارده گانه انجام شد. وی ادامه داد: 
نورپردازی درختان و فضای سبز مسير اتوبان ها و پارک های خاص 

مانند پارک ش��هيد رجایی، درختان حاشيه رودخانه زاینده رود، 
درختان بزرگراه سردار شهيد خرازی به منظور زیباسازی محيط 
شهری انجام و سعی شد با اس��تفاده از چراغ هایLED عالوه بر 
ایجاد رنگ های متنوع، مصرف برق ني��ز كاهش یابد. مدیرعامل 
 سازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان احداث آبنما را از دیگر 
پروژه های مهم زیباس��ازی عنوان كرد و گفت: آبنمای تصادفی 

پارک الله، باغ غدیر و آبنمای كلمان كلنگ زنی می شود.

اماکن تاريخی 
معتمدی با اشاره به سياست ش��هرداری مبنی بر نورپردازی اماكن 

 تاریخی تصری��ح كرد: در این راس��تا طراح��ی و نورپ��ردازی كاخ 
 هش��ت بهش��ت انجام ش��د بدون آنکه آس��يبی به عم��ارت كاخ 

هشت بهشت وارد شود.

طراحی سه بعدی
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به این كه 
برای عينيت بخشيدن به باورها و اعتقادات ملی و مذهبی یك موضوع 
به صورت سه بعدی در قالب نقشه برجسته یا یك اثر حجمی ارایه 
می شود، افزود: طرح نقش برجسته دیواره بزرگراه شهيد آقابابایی، 
طراحی نماد غدیر در منطقه ۴، طراحی نماد سرداران شهيد، طراحی 
 نماد شهيد نبوی منش و طراحی نماد پروژه تقاطع غيرهمسطح و 
زیر گذر امام سجاد)ع( و یادمان ش��هيد ردانی پور در ابتدای اتوبان 

شهيد ردانی پور از جمله این طرح هاست.

سالم زاينده رود 

خبر های خوش رييس جمهور 
برای مردم خمينی شهر 

محمود احمدی نژاد به همه شهرهای 
استان اصفهان سفر می کند

محمدمهدی اسماعيلی، معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان گفت: 
به دليل اهميت دور چهارم سفر ریيس جمهور و هيأت دولت، آنان در 

همه شهرهای استان اصفهان حضور خواهند داشت.
ب��ه گفت��ه وی، مح��ور س��فر ریي��س جمه��ور و اعض��ای هي��أت 
مصوب��ات  اج��رای  پيگي��ری  اصفه��ان  اس��تان  در   دول��ت 
س��ه دوره گذش��ته خواهد ب��ود و در كنار بررس��ی مصوب��ات قبلی، 
 طرح های جدی��دی نيز مطرح و مص��وب خواهد ش��د. وی افزود: در 

 س��فر ریي��س جمه��ور ب��ه 
خمينی ش��هر، ص��دور مجوز 
فرمانداری ویژه این شهرستان 
را مط��رح خواهي��م ك��رد.

اسماعيلی ابراز اميدواری كرد 
كه در آینده نزدیك برای مردم 
خمينی شهر خبرهای خوشی 

اعالم شود.
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وعده ها 
 اصغرآباد دارای شهرداری شد

 شهرداری شهر جدید اصغرآباد با حضور اس��تاندار اصفهان و جمعی از مسئوالن شهرستان 
خمينی ش��هر آغار به كار كرد. ش��هر اصغرآباد با جمعيتی بالغ برهفت هزار نفر درحد فاصل 

شهرستان های خمينی شهر و نجف آباد قراردارد.
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ديوارنويسی، معضل يا هنر؟
هر انس��انی در برخورد با مسائل، 

روشنک 
دید خاص خود را دارد و چه بسا موسوی 

هركس نتواند به تمامی جنبه ها 
بپردازد. كاری را ك��ه فردی خير می پندارد، دیگری ش��ر 
پنداشته و هركدام هم دالیل خودشان را دارند. این موضوع 
به برخی مسائل شهری نيز تسری پيدا می كند. یکی از این 
موارد كه در شهری معضل محسوب شده و در شهری دیگر، 
آن سر دنيا، جایگاهی در ميان هنرها به خود اختصاص داده، 
دیوارنویسی اس��ت. دیوارنویسی همزمان با زندگی بشر در 
غارها شروع ش��د و اكنون به ش��يوه ای تکامل یافته، ادامه 
حيات می دهد. اگر در همين اصفهان خودمان، خصوصا در 
بافت قدیم��ی تر گش��تی بزنيد، ب��ا بس��ياری از مصادیق 
دیوارنویسی مواجه خواهيد شد. انواع رسمی و محترمانه این 
نوش��ته ها كه گویا به زمان كارهای زیرساختی شهر برمی 
گردد، بيانگر مکان لوله های آب و فاضالب و گاز است؛ برخی 
دیگر حاوی عجز و البه س��اكنان آن محله اس��ت تا س��ایر 
شهروندان را وادارد كه در آنجا آشغال نریزند یا پارک نکنند 
كه گاهی به علت كارگر نيفتادن این لحن، به ناسزا متوسل 
می شوند. دسته ای هم شعارهایی هوادارانه هستند، خصوصا 
توسط آنها كه جزو معترضانند و در محافل رسمی به حساب 
آورده نمی شوند. برچس��ب های تبليغاتی با این تفاوت كه 
اهل محل در چسباندنشان نقشی ندارند، همانند دیوارنوشته 
ها باعث زشتی دیوارها می شوند و در صورت كنده شدن هم 
اثری بسيار بدتر بر جا می گذارند. برای برچسب ها می توان 
شهرداری را مسئول دانست؛ چون كسانی كه بدین وسيله به 
حریم خصوصی م��ردم تجاوز می كنن��د را می توان تحت 
پيگرد قانونی قرار داد و این گونه تبليغات را از روی دیوار خانه 
ها به تابلوهایی كه مخصوص آنهاس��ت انتقال داد. هزینه 
زی��ادی كه پاک ك��ردن كامل این برچس��ب ها از س��طح 
دیوارهابه همراه دارد، عقل سليم در این مورد نيز پيشگيری 
را بهتر از درمان می داند. در اینجا نقش فرهنگ شهروندی 
بسيار پررنگ می شود. تا وقتی كه فردی شهرش را از آِن خود 
نداند و برای حفظ زیبایی ظاهری آن ارزش��ی قائل نشود، 
وضع به همين منوال ادامه دارد. ممکن است طبق معمول با 
وضع جرایم سنگين بخواهيم شانه از زیر مسئوليت خطير 
آموزش شهروندان خالی كنيم، اما آموزش حتی یك نسل از 
ش��هروندان می تواند تضمينی باش��د بر ایجاد مادام العمر 
شهروندانی آموزش دیده. معضالتی این چنينی، سلسله ای 
درهم تنيده از علت و معلول ها هستند. خالصه مطلب این 
كه در دنيای امروزی، بيشتر معضالت عالوه بر حل شدن از 

راه ترساندن، از راه آموزش نيز حل می شوند.

در حادثه ای ناگهانی ديوار 
اتاق منزلی در خيابان 

صافی  اصفهان  در صبح 
۲۷ ارديبهشت فرو ريخت. 

علت اين حادثه ريزش 
ساختمان مجاور اين منزل 

بوده است. با تماس اين 
 خانواده با سامانه ۱۲۵ 
آتش نشانی اصفهان، 

 بالفاصله نيروهای 
ايستگاه ۴ به خيابان تاالر، 

خيابان صافی، اعزام شدند. 

با حضور اکيپ عملياتی و 
کارشناسان پيشگيری، 

موارد الزم انجام و محل به 
عوامل شهرداری تحويل 

داده شد.
گفتنی است اين حادثه 

هيچگونه خسارت جانی 
به همراه نداشته و به نظر 

 می رسد گودبرداری 
غير مجاز ساختمان مجاور 

اين خانه، علت اصلی اين 
حادثه است.

حميد رضوانی، رييس 
ستاد فرماندهی سازمان 

آتش نشانی اصفهان گفت: 
به علت عدم رعايت موارد 

ايمنی هنگام بتن ريزی 
ساختمان مجاور، ديوار 

اتاق منزل مسکونی 
تخريب شده و بتن بر روی 

اثاثيه درون اتاق، جاری 
شده است.

ديواريک خانه در اصفهان فرو ريخت 
در شهر چه می گذرد؟/ ریزش ناگهانی دیوار منزل مسکونی

س: ايمنا[
]عک

مهدی بهروزی، قائم مقام مركز آپا )آگاهی رس��انی، پش��تيبانی 
 و امداد رایان��ه ای( دانش��گاه صنعتی اصفهان گف��ت: هياهوی 
رس��انه ای درباره برخ��ی ح��وادث امنيت اطالعات، در كش��ور 
 ب��ه مصلحت نيس��ت و باع��ث ایجاد تش��ویش اذه��ان عمومی 

می شود. 
به گفته وی، برخی رس��انه ها با هياه��و و بزرگنمایی یك حادثه 
امنيتی ساده،  آن را به یك حمله سایبری بزرگ تبدیل می كنند 

و قدرت امنيتی كشور را زیر سؤال می برند.
بهروزی ب��ا تأكيد ب��ر ق��درت و دانش ب��االی ای��ران در زمينه 
امني��ت اطالع��ات، تصری��ح ك��رد: ما ب��ه ان��دازه كاف��ی توان 
شناس��ایی حمالت س��ایبری و مقابله با آن را داری��م و نباید با 
ایجاد هياهوی رس��انه ای، این ق��درت را زیر س��ؤال ببریم. این 
 كارشناس با اش��اره به این كه هر مش��کل امنيتی در سازمان ها

و ش��ركت ها را نباید با حمله س��ایبری اش��تباه گرفت،گفت: با 
وجودی كه دش��من از هر طریقی قصد ضربه زدن به ما را دارد، 
 اما در برخ��ی موارد خودزن��ی می كني��م و خ��ود را ناكارآمد و 

آسيب پذیر جلوه می دهيم.
قائ��م مقام مركز آپ��ا با اش��اره به اخبار منتش��ر ش��ده در اوایل 
اردیبهشت ماه امسال با موضوع حمله س��ایبری به وزارت نفت 
گفت: این مسأله به آن شدت كه رس��انه ها به آن پرداختند حاد 
نبود. وی با انتقاد از برخی رسانه ها كه اخبار خود را به نقل از منابع 
آگاه نوش��تند، تصریح كرد: مش��خص نبود این منابع آگاه تا چه 
حدی با مسأله امنيت و تعریف حمله سایبری آشنایی داشتند. به  
گفته بهروزی، مسأله اختالل در بخش اینترنت و مخابرات وزارت 
نفت مربوط به نفوذ یك بدافزار ب��ه بخش كوچك و محدودی از 

این وزارتخانه بود.

ریيس كميسيون حمل و نقل و محيط زیست شوراي اسالمي 
شهر اصفهان با اشاره به این كه رودخانه زاینده رود به مجموعه 
بي صاحبی تبدیل ش��ده ك��ه آب آن به تاراج م��ي رود، اظهار 
داشت: اكنون در شرایطي كه حقوق شرعي شهر اصفهان نادیده 
 گرفته مي ش��ود، خبر پایان یافتن مطالعات ط��رح انتقال آب 
زاینده رود به بروجن را مي ش��نویم. به گفت��ه وی، جریان آب 
 رودخانه زاینده رود، تاریخ ش��هر اصفهان اس��ت. در گذش��ته 
حق آبه زاینده رود مشخص گردیده، ولي اكنون این حق و حقوق 

نادیده گرفته شده است.

زاينده رود بی صاحب شد
معين با اشاره به این كه رودخانه زاینده رود به مجموعه اي بي 
صاحب تبدیل شده كه آب آن به تاراج مي رود، افزود: آیا این كه 

آب زاینده رود كه به كشاورزان اختصاص داده نشده كافی نيست 
 كه حاال باید باید به فروش برس��د و آب ای��ن رودخانه به تاراج 

رود؟ جواب تاریخ و گذشتگان را چه باید داد؟

تاراج زاينده رود
عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: اكنون در شرایطي 
كه حقوق ش��رعي ش��هر اصفهان نادیده گرفته مي شود، خبر 
 پایان یافتن مطالعات طرح انتق��ال آب زاینده رود به بروجن را 
مي ش��نویم، در حالي كه ميزان بارندگي و نيازهاي آبي ش��هر 

بروجن مناسب است. 
معين خاطرنشان كرد: در حالي كه به جای حفظ حيات زاینده 
رود از طریق فروش اوراق مش��اركت اقدامی صورت گيرد، این 

رودخانه به تاراج مي رود.

هشدار  انتقاد 

تاراج جديد رودخانه زاينده رود انتقاد از  برخی رسانه های مخل امنيت ملی 

گشتی در اخبار 

09۱3***3۱6۵
باتوجه به این كه مدت زیادی اس��ت مالکان چندمنزل كه عقب نشينی 
 كرده اند و هزینه جاب��ه جایی تيرهای ب��رق را هم ب��ه اداره برق رهنان  
پرداخته اند، هنوز آن اداره اقدامی نکرده و این مس��أله برای مردم بسيار 

خطرساز شده است. خواهشمندیم مسئوالن پيگيری كنند. 
---------------------------------------------------

09۱۷***۱6۲6
خيابان ميرزاطاهر، كوچه یخچال، جنب مس��جد امام حسن)ع(، دو تير 
چراغ برق مزاحم تردد مردم است، اما اداره برق غرب )رهنان ( توجهی نمی 
كند. از مسئوالن خواهشمندیم پيش از ایجاد هرگونه اتفاق برای مردم، در 

این خصوص اقدام كنند.
--------------------------------------------------- 

09۱3***۲۷63
 در شهرگلشهر، يکي ازشهرهاىگلپايگان مردم خودشان پول آسفالت را 
مي دهند و آسفالت کوچه ها به عهده مردم است. سؤال من اين است که 
مگر اين مسأله يکی از وظايف شهردارى ها نیست؟پس چرا چنین روالی 
در کوچه هاى اين شهر وجود دارد؟ لطفا از مسئوالن مربوطه سؤال کنید.

s m s : 3 0 0 0 6 2 5 5 5 5

z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 
@ y a h o o . c o m

t e l : 6 2 8 4 1 6 7 - 8 ماش پاشی برای مهار ريزگردها 
در این رابطه رجبعلی قاس��می، معاون محيط زیست انسانی اداره 
 كل حفاظت محيط زیست اس��تان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
زاینده رود با اشاره به پدیده ریزگردها گفت: جمهوری اسالمی ایران 
اعالم آمادگی كرده اس��ت تا در زمينه كاهش این ریزگردها كمك 
كند، ولی كشورهای همسایه و عربی به دليل مشکالت داخلی، هنوز 
اقدامی انجام نداده اند، همچنين باید منش��أ این ریزگردها از بين 
برده شود. دولت باید در سطح كشور برای كاهش ریزگردها قدام به 

ماش پاشی كند، ولی این اقدام به تنهایی تأثيری ندارد. 
وی ادام��ه داد: در صورتی كه ایس��تگاه های ان��دازه گيری وجود 
ریزگردها را در جو اس��تان اصفهان تأیيد كن��د و وضعيت بحرانی 
 را پيش رو داش��ته باشيم، در اس��تانداری س��تاد بحران با اعضای 
 مش��خص ش��ده تش��کيل و برای چاره جویی تدابيری اندیشيده  

می شود.

ريزگردها ربطی به ايران ندارد
به گفته معاون محيط زیس��ت انس��انی اداره كل حفاظت محيط 
زیست استان اصفهان این مش��کل بين المللی است و هيچ ربطی 
به ایران ندارد، بلکه منش��أ آن همان طور كه گفته شد، كشورهای 
 عراق، س��وریه و عربس��تان اس��ت كه ب��ه خاطر وج��ود خورها و 
بات��الق های خش��ك ش��ده در ای��ن كش��ورها و ایج��اد بادهای 
 ش��دید، این ریزگردها به س��مت ایران آمده و باع��ث آلودگی هوا

می ش��ود. رجبعلی قاس��می در بخش دیگر صحبت ه��ای خود، 
بات��الق گاوخون��ی را م��ورد بح��ث ق��رار داد و درب��اره ارتب��اط 
آلودگ��ی ه��وای اس��تان اصفه��ان ب��ا ای��ن بات��الق، اف��زود: در 
اس��تان اصفهان هم خطره��ای ایجاد گ��رد و غب��ار و آلودگی هوا 
وجود دارد ك��ه می تواند برای مردم خطر س��از باش��دكه منش��أ 
 آن، وجود باتالق خش��ك ش��ده گاوخونی و آالینده های ش��رق 

اصفهان است.

کاهش پوش�ش گياهي و رطوبت خ�اك، پيامد وجود 
ريزگردها

نوید حاج بابایی،  مسئول اداره پيش بينی هواشناسی استان اصفهان 
نيز در ادامه گفتگو با اشاره به این كه خشکسالي هاي  اخير به ایران 
محدود نيست، گفت: این خشکسالی ها كش��ورهاي همسایه در 
خاورميانه به  ویژه كشورهاي واقع در غرب ایران و مخصوصا عراق 
را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده كه یکي از پيامدهاي آن، كاهش 
پوشش گياهي و رطوبت خاک است، به طوری كه مقدار خاک نرم 
در مراتع، زمين هاي زراعتي و بيابان ها زیاد مي شود و پتانسيل ایجاد 
گرد و خاک را هنگام وزش باد افزایش مي دهد و از آستانه سرعت 
باد مورد نياز براي برخاستن گرد و خاک به هوا می كاهد؛ در واقع با 

سرعت وزش باد، گرد و خاک از سطح زمين جدا می شود.

حرکت گرد و غبار به سوی غرب و مرکز کشور
به گفته حاج بابایی، ط��ی ماه های خرداد، تير و م��رداد با توجه به 
افزایش س��رعت وزش باد در كش��ور عراق، كانون های گرد و غبار 
در اكثر مناطق این كش��ور فعال خواهند بود. )در توفان های قبلی 
تصاویرماهواره ای موجود بيانگر شکل گيری كل یا بيش از ۹۰ درصد 
آن از مناطق مركزی و غربی عراق است( از طرف دیگر، در ماه های 
ذكر شده سرعت باد روی فالت ایران به  ویژه در غرب و مركز كشور 
كاهش می یابد. با توجه به جریانات غالب غربي در الیه هاي مجاور 
سطح زمين تا سطوح مياني جو، حركت گرد و خاک حاصل از این 
توفان ها به سوي نيمه غربي و جنوب غرب كش��ور به كرات وجود 
خواهد داش��ت و در برخی مواقع حتی این گرد و خاک می تواند به 
قسمت های مركزی كشور و اس��تان اصفهان نفوذ كند و منجر به 
 كاهش دید افقی و غباری رقيق شود و با توجه به پایداری هوا طی 

سه ماه آینده، شرایط ماندگاری ذرات وجود دارد.  

کانون گرد و خاك های داخلی فعال هستند
مسئول اداره پيش بينی هواشناسی اس��تان اصفهان متذكر شد: 
همچنين كانون های گرد و خاک داخلی نيز در حال حاضر در مناطق 
شرق استان فعال هستند. نکته قابل توجه این است كه این كانون ها 
در مواقعی فعال خواهند بود كه شاهد وزش شدید باد در سطح زمين 
در مناطق شرقی استان باش��يم، درحالی كه در كانون های بيرونی 
احتياج به وزش باد شدید بر روی سطح زمين نيست. فراوانی فعاليت 
كانون های داخلی نسبت به منابع بيرونی كمتر است و جهت انتشار 
آنها معموال محدود بوده و بيش��تر اثرات ای��ن كانون ها در مناطق 

نزدیك و شعاع پيرامون آن خواهد بود.

هشدارمسئوالن محيط زيست استان  

تاالب گاوخونی برای اصفهان خطرناک می شود 

اين روزها بحث ورود گرد وغبار به شهرهای کشور باز هم داغ شده است. مرتضی اکبرپور، معاون   داوود
 آمادگی و مقابله سازمان مديريت بحران کش�ور درباره ورود ريزگردها از کشورهای عربی به  شيخ جبلی

۲0 استان کشورمان، اظهار داشت: در چهارشنبه هفته گذش�ته وجود ريزگردها در بعضی از 
استان های کشور به شرايط اضطرار رسيده بود. وی همچنين پديده ريزگردها را هشت ساله دانست و گفت: حدود 
۲0 استان کشور تحت تأثير پديده ريزگردها هستند و اين پديده، خسارت های زيادی در ابعاد انسانی و اقتصادی 
به بار می آورد. البته تا به امروز کار شاخصی توسط کشورهای همسايه برای  کاهش ريزگردها صورت نگرفته است.
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دلیل کاهش صادرات انار چه بود؟
ارزش صادرات انار ایران در س��ال 1390 نزدیک ب��ه 40 درصد کاهش 
یافت و بالغ بر 11 میلیون دالر شد. رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان 
عقیده دارد که این موضوع چن��دان هم موضوع عجیبی نبوده اس��ت. 
حسین مهاجران در گفتگو با ایس��نا، اظهار کرد: چهار سال پیش، سرما 
50 درصد درختان انار را در مناطق تولید آن که بیش��تر در ساوه است، 
از بین برد و با توجه به این که هر درخت انار چهار س��ال زمان می برد که 
میوه نوبرانه دهد و از چهار تا شش سال زمان نیاز دارد که به طور نسبی بار 
دهد، بنابراین کاهش صادرات، موضوعی قابل انتظار بود. وی ادامه داد: 
در مناطق تولیدی انار مثل ساوه، حاشیه  قم، یزد، میبد، اردکان، شیراز، 
فردوس مشهد و کاشمر در امسال و سال آینده کمبود تولید داریم و این 

باعث کاهش صادرات می شود.

     شرط جدیدتولیدکنندگان شیر
    پس از بازگشت دوباره قیمت ش��یر به همان 630 تومان سابق، برخی 
مغازه داران شیر را گران تر از تعرفه قانونی به فروش می رسانند. به گفته 
مدیر بازرسی و نظارت اصناف تهران، در حال حاضر شیر کیسه ای هزار 
تومان و ش��یر یک لیتری پاکتی میهن که تولید عمده ش��یر را به عهده 
دارد، به مبلغ 1500 تومان به فروش می رس��د و این در حالی است که 
برخی مغازه داران همچنان ب��ا همان قیمت قبل��ی 1600 تومان آن را 
عرضه می کنند. داوود اسکندری اظهار داشت: این مبالغ تا قبل از اعمال 
تعرفه  جدید ش��یر که همان 630 تومان بود، برای شیر کیسه ای1200 
تومان و برای ش��یر پاکتی یک لیتری میهن1600 تومان بود. وی ادامه 
داد: ش��یر پاکتی یک لیتری میهن از ابتدای امس��ال که 1400 تومان 
 قیمت داش��ت، به 1450 تومان و پ��س از آن 1600 و در حال حاضر به 

1500 تومان رسیده است.

 بیشترین تخلفات صنفی 
سال گذشته چه بود؟

رییس بازرسی و نظارت اصناف کش��ور گفت: بیشترین تخلفات صنفی 
در سال گذشته مربوط به عدم نصب قیمت روی کاال و همچنین ندادن 
فاکتور به خریداران توسط فروشندگان بود. رضا کرمی اظهار کرد: مردم و 
خریداران باید توجه کنند که در زمان خرید هر نوع کاالیی، حتما فاکتور 
از فروشنده بخواهند و در اجناس��ی که وزن دارند، به وزن موجود روی 

بسته بندی توجه کنند. 

 سیب زمینی های انبار شده
فاسد شد

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: به دلیل ریسک انجام 
شده توسط برخی کشاورزان استان مبنی بر افزایش قیمت سیب زمینی 
و انبار آن، این محصول رو به فاسد شدن است و قابلیت مصرف نیز ندارد. 
علی جهازی اظهار داشت: خرید تضمینی فصل برداشت ابالغ می شود. در 
مدت یک ماه نیز ما خرید تضمینی را انجام می دهیم و بعد از مدت زمان 
سپری شده، دیگر خریدی انجام نمی دهیم. وی با اشاره به اقدامات برخی 
کشاورزان اس��تان اصفهان مبنی بر عدم فروش سیب زمینی های تولید 
خود، ادامه داد: در زمان برداشت سیب زمینی قیمت این محصول در بازار 
به نسبت قیمتی که دولت ارایه کرده بیشتر بود، به همین علت کشاورزان 

به ما  در زمینه فروش محصوالتشان مراجعه نکردند. 

 ایمنی ساختمان،  عاملی 
بر کنترل مضاعف ساخت و ساز 
رییس س��ازمان نظام مهندس��ی 
ساختمان اس��تان اصفهان گفت: 
ایمنی ساختمان عاملی بر کنترل 

مضاعف ساخت و ساز شده است.
 مصطف��ی بهبهان��ی در آخری��ن جلس��ه برگزار ش��ده 
هیأت مدیره، اظهار داش��ت: از آغاز شکل گیری سازمان 
نظام مهندسی توجه به اهمیت ایمنی و امنیت ساختمان 

مورد توجه بوده است. 
وی با بیان این که بنابراین در آغاز کار بیشتر به مباحث 
عمران و سازه های ساختمانی توجه می شد، ادامه داد: در 
چند سال اخیر کنترل و نظارت بیشتر در سایر رشته ها 

در دستور کار سازمان قرار گرفت. 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 
افزود: در سال های اخیر در دو رشته برق و مکانیک کنترل 
نقشه ها انجام شده و در زمینه کنترل، نظارت بر اجرا هم 
آغاز شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
نیز در ادامه گفت: اصفهان بیش��ترین نیاز مس��کن را در 
کش��ور دارد و به همین لحاظ باید توجه داشت که ورود 
غیرمتخصص در عرصه ساخت و ساز نمی تواند جوابگوی 

این نیاز باشد. 
محمود محمودزاده با بیان این که ایجاد نظام مهندسی 
ساختمان یک تحول بنیادین در نظام ساخت و ساز کشور 
بود و امروز کیفیت س��اختمانی نس��بت به گذشته رشد 
مطلوبی داش��ته، اظهار داش��ت: زمانی که به پروژه های 
مطالعاتی مراجعه کنیم، متوجه می ش��ویم که اصفهان 
بیش��ترین نیاز به مسکن را در کش��ور دارد. وی با اشاره 
به رفع نیاز انباش��ته240 ه��زار واحد و رس��اندن آن به 
مرز صف��ر گفت: با توجه ب��ه اتفاق��ات رخ داده، می توان 
گفت که جایگاه نظام مهندسی ساختمان تغییر یافته و 
نظام مهندسی امروز باید خود را با نیاز مهندسی جامعه 

منطبق کرده و نقش خود را ایفا کند.
 محم��ودزاده ادامه داد: در بخش مس��کن، ه��ر 50 متر 
یک شغل مستقیم ایجاد می کند و آمارها نشان می دهد 
که در راستای راه اندازی مسکن مهر، بیش از 510 هزار 
شغل مرتبط راه اندازی ش��د و نتیجه آن به صفر رسیدن 
مس��کن مازاد بود. محم��ودزاده یک��ی از آفت های این 
روزهای عرصه س��اخت و س��از را افزایش واس��طه گری 
دانست و افزود: برای رفع این مشکل، پیشنهاد شده که 
سامانه ای اینترنتی طراحی شود که در این سامانه تمامی 

شهرداری ها و نظام مهندسی امکان ورود داشته باشند.

دولت: اعتبار حقوق کسری دارد

مجلس: افزایش ۱۵درصدی حقوق بدون کسری تصویب شد
طرح حذف 4 صفر پول، ۱00 روزه شد

احمدی نژاد هنوز امضا نکرده است

در حالی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
از کس��ری پنج هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و شش 
قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان 
خبر داده، که موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: 
دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان 
در سال جاری را ارایه کرده بود که بدون کسری تصویب شد. وی 
گفت: گرچه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری، یعنی افزایش حقوق و دستمزد به 
تناسب تورم بودند، اما دولت افزایش به قدر تورم را نپذیرفت و در 

صحن مجلس، جلو این افزایش را گرفت.ثروتی گفت: دولت به 
بهانه عدم اعتبار کافی، جلو افزایش دستمزد کارمندان به اندازه 
تورم را گرف��ت، اما قول داد به ان��دازه 15 درصد افزایش حقوق 
کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه صحبت از 
کس��ری منابع برای حقوق به میان نیامد. ثروتی در مورد گفته 
برخی از مسئوالن دولت که  می گویند، دولت می خواهد حقوق 
کارمندان را 15 درصد افزایش دهد ام��ا اعتبار مصوب مجلس 
اجازه 10 درصد افزایش را می ده��د، گفت: اگر آنها می خواهند 
حقوق کارمندان را 10 درص��د افزایش دهن��د، لطفا به گردن 
مجلس نیندازند. ثروتی تصریح کرد: دولت در صحن مجلس 
قول داده که قانون مدیریت خدمات کشور را اجرا کند و اگر 
در بحث حقوق و دس��تمزد غیر از آن عمل کن��د، در واقع به 
نمایندگان مجلس حقیق��ت را نگفته اس��ت. در این زمینه، 
رحیم ممبینی، معاون بودج��ه معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور گفت: اعتبار فصل یک و شش قانون 
بودجه 91 با 5 هزار میلیارد تومان کس��ری مواجه ش��د. وی 
گفت: اگر همان گونه که به کارمندان قول داده ایم حقوق آنها 
تا 15 درصد افزایش پیدا کند، آخر  سال مجبور خواهیم شد 
متمم پنج هزار میلیارد تومانی برای قانون بودجه به مجلس 

نهم ارایه کنیم.

طرح حذف چه��ار صفر پول ملی که بهمن س��ال گذش��ته در 
کمیسیون اقتصادی دولت نهایی ش��ده بود، هنوز مورد تأیید و 
امضای احمدی نژاد، رییس جمهور قرار نگرفته اس��ت. محمود 
احمدی ن��ژاد از طرحی به نام اص��الح نظام ارزش��گذاری پول 
ملی صحب��ت کردک��ه در قالب هف��ت طرح تح��ول اقتصادی 
مطرح ش��د و بر اس��اس آن، طرح ح��ذف صفره��ای پول ملی 
کلید خورد. پس از بررس��ی های الزم برنام��ه کلی حذف چهار 
صفر پول مل��ی، برای اولین بار تیرماه س��ال گذش��ته در هیأت 
دولت تصویب ش��د تا اقدامات اجرایی برای ای��ن اصالح بزرگ 
س��اختاری آغاز ش��د. پس از این مصوب��ه، گروه ه��ای کاری 

تخصص��ی با مس��ئولیت معاونت اقتص��ادی در بان��ک مرکزی 
جهت بررس��ی و برنامه ریزی عملیات��ی در زمینه های اجرایی 
برنامه اصالح واحد پول ملی تشکیل ش��د. نتیجه بررسی، ارایه 
و س��ازگاری های الزم جهت روان س��ازی ام��ور اجرایی در آن 
لحاظ شد. در این راس��تا و با توجه به لزوم اعمال اصالحاتی در 
 زمینه قانون��ی و در رابطه ب��ا موضوع واحد پول مل��ی، متعاقب 
فعالیت های انجام شده، الیحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه 
» اصالح پول مل��ی« مط��رح و در نهایت به کارگ��روه تحوالت 
اقتصادی ارجاع ش��د. پس از مذاکرات، متن مزبور پس از اعمال 
اصالحات، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. 
در جلسه بهمن ماه 90 کمیسیون اقتصادی دولت، متن الیحه 
مجدداً بررسی و ضمن اعمال برخی اصالحات، نهایی شد و نسخه 
نهایی در اختیار رییس جمهور قرار گرفت. مقرر شد پس از تأیید 
رییس جمهور، الیحه مزبور جهت طی مراحل الزم و تبدیل شدن 
به قانون، به مجلس شورای اسالمی تقدیم و پس از تأیید و تصویب 
نمایندگان مجلس، الزام اجرایی شود. بانک مرکزی پیش از این 
اعالم کرده بود که در الیحه مذکور، زمان شروع طرح ابتدای سال 
1393 در نظر گرفته شده، ولی اکنون با گذشت بیش از صد روز 
از تأیید نهایی طرح در کمیسیون اقتصادی دولت، هنوز این طرح 

به تأیید رییس جمهور نرسیده است.

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا تیرماه

درحالی ستاد مدیریت مصرف سوخت 60 لیتر سهمیه بنزین کارت های سوخت خرداد را 
شب گذشته شارژ کرد که به نظر می رسد با عدم تغییر قیمت و سهمیه سوخت در خردادماه، 

فاز دوم هدفمندی تا تیرماه به تعویق افتاده که این تنها بنابر احتماالت است.
ارز ۱226 تومانی را به همه 

تولیدکنندگان بدهید
وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهدی غضنفری
از بانک مرکزی درخواست می کنیم ارز دولتی هزار و226 تومانی را به 

همه تولیدکنندگان بدهد. 
برخی از تولیدکنندگان موفق ش��دند ارز دولتی هزار و 226 تومانی را 
دریافت کنند، اما از بانک مرکزی انتظار داریم این مساعدت و کمکی 
را که در این چند وقت داش��ته اند ادامه دهند تا تمام تولیدکنندگان 
بتوانند ارز دولت��ی را دریاف��ت کنن��د.  ادعایی درباره مج��وز دولت 
 ب��رای واردات خودروه��ای 
دس��ت دوم خارج��ی را رد 
کرده و اص��اًل چنین چیزی 
صحت ندارد؛ زیرا در مصوبه 
دول��ت مطرح می ش��ود که 
خودرو نویی ک��ه مربوط به 
یک سال یا دو س��ال قبل و 
یا حداکثر س��ه سال گذشته 
باشد، این می تواند وارد شود. 

ابالغ رأی
1645 کالس��ه پرونده: 2191/90، ش��ماره دادنامه: 262، مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مهران بکرانی نشانی خ آتشگاه کوچه میدان شهرداری کوچه شهید 
محمد ایقایی بن بس��ت فروردین پالک 33، وکیل: س��میه مسعودی نش��انی: اصفهان خ شیخ 
صدوق ش��مالی بعد از سه راه شیخ مفید نرسیده به چهارراه نیکبخت بن بست بهار ساختمان 

110، خوانده: رحمت اله گردآور بروجنی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 6/730/000 ریال، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
مه��ران بکرانی به طرفیت آقای رحمت اله گردآوری بروجنی به خواس��ته مطالبه مبلغ ش��ش 
میلیون و هفتصد و س��ی هزار ریال وجه چک به ش��ماره 878678 ب��ه عهده بانک تجارت به 
انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دع��وی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/730/000 ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )89/2/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1646 کالس��ه پرونده: 2192/90، ش��ماره دادنامه: 266، مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: کیوان بکرانی نش��انی: آتشگاه کوچه میدان شهرداری کوچه شهید 
ایقایی بن بس��ت فروردین پالک 33، وکیل: سمیه مسعودی نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق 

ش��مالی بعد از سه راه شیخ مفید نرس��یده به چهارراه نیکبخت بن بست بهار ساختمان 110، 
خوان��ده: احمدرضا یزدانیان مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه ده میلی��ون ریال، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
آت��ی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی آقای کیوان 
بکرانی به طرفیت آقای احمدرضا یزدانیان به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک 

به ش��ماره 312241 به عه��ده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه 
ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و ص��دور گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وج��ه آن دارد و ای��ن که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حض��ور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مستنداً به مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)87/9/15( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن 
 قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1647 کالس��ه پرونده: 2193/90، ش��ماره دادنامه: 263، مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: کیوان بکرانی نش��انی: آتشگاه کوچه میدان شهرداری کوچه شهید 
محمد ایقایی بن بست فروردین، وکیل: سمیه مسعودی نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
بعد از س��ه راه شیخ مفید نرس��یده به چهارراه نیکبخت بن بست بهار ساختمانی 110 ط اول، 
خوانده: احس��ان س��المی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوای کیوان بکرانی به طرفیت احس��ان سالمی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه 

حواله ش��ماره 67941 عهده قرض الحس��نه حضرت مهدی )عج( به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی. با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب ش��ورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/12/9 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای 
محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
1648 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
اجرایی 90/293 اجرایی ح/ 8 مورخ 1391/3/9 روز سه شنبه ساعت 8 الی 9 جلسه مزایده ای 
برگزار نماید محکوم لها وحیده خدایی با وکالت خانم فرزانه الماس��ی و فرامرز ش��یروانی به 
آدرس دروازه تهران جنب بانک مسکن روبروی مجتمع تجاری اداری نگین پ 9 محکوم علیه 
آقای جهانبخش درخش��انی جان به نش��این اصفهان خ رباط سوم ش��هرک نگین برلیان هفت 
غرب��ی پ 496 طبقه اول آقای یزدان یوس��فی گورتی فرزند محمد به عنوان ش��خص ثالث و 
بابت ضمانت محکوم علیه به آدرس خیابان رباط س��وم میدان نگین خیابان بنت هدی صدری 
خیابان محمدباقر حکیم برلیان 3 فرعی سوم پ 496 می باشد محکوم به عبارت است از مبلغ 
913/255/077 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و مبلغ 
32/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی می باش��د موضوع مزایده عبارت است از فروش 
43/836 مش��اع حبه از شش��دانگ پالک ثبتی 30/1311 بخش 16 ثبتی اصفهان متعلق به آقای 
یزدان یوس��فی گورتی به آدرس خیابان رباط س��وم میدان نگین خیاب��ان بنت هدی صدری 
خیابان محمد باقر حکیم برلیان 3 فرعی 3 پ 496 می باشد شایان ذکر است محل طبق گزارش 

کالنتری طبقه اول آن محکوم علیه ساکن می باشد و طبقه دوم آن آقای یزدان یوسفی گورتی 
ساکن می باش��د که قرارداد اجاره ای میان آنها نمی باشد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد 
مبلغ کارشناس��ی را نقداً همراه داشته باشند مزایده در ساختمان کل دادگستری اصفهان واقع 
در خیابان ش��هید نیکبخت اصفهان طبقه سوم اتاق 315 دفتر ش��عبه هشتم برگزار می گردد 
مش��خصات محل طبق نظریه کارش��ناس بدین شرح می باش��د: 1- محل مذکور در اصفهان 
فلکه ملک ش��هر خ رباط سوم میدان نگین خیابان بنت هدی صدری خ محمد باقر حکیم برلیان 
3 فرعی س��وم پ 496 و به کروکی ذیل گزارش قرار دارد. 2- مکان مورد ارزیابی ساختمانی 
اس��ت مس��کونی با مالکیت شش دانگ به ش��ماره ثبتی 88896 از صفحه 128 دفتر 366 واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و به ش��ماره چاپی ورقه مالکیت 508911 )س��ری الف( با مالکیت 
آقای یزدان یوس��فی گورتی فرزند محمد که مساحت عرصه آن طبق سند مالکیت حدود 200 
مترمربع و مس��احت اعیانی آن حدود 240 مترمربع می باش��د. 3- محل موردنظر ساختمانی 
اس��ت مس��کونی با قدمتی بالغ بر 6 سال با اسکلت بتنی و س��قفی از تیرچه و بلوک که در دو 
طبقه 0/60- و اول احداث شده است طبقه 60/- شامل یک هال و دو اتاق خواب یک آشپزخانه 
حمام و س��رویس بهداش��تی و طبقه اول شامل یک هال و سه اتاق خواب یک آشپزخانه حمام 
و س��رویس بهداشتی می باشد کف س��الن ها با سرامیک و دیوارها و سقف آن با گچ و رنگ 
کف اتاق خواب ها با س��یمان و موکت و سقف آن ها با گچ و رویه سفید کف و بنه آشپزخانه 
و س��رویس های بهداش��تی و حمام با سرامیک و س��قف آن ها با گچ و رویه اجرا شده است 
درهای داخلی نیز از چوب و پنجره های نما از جنس آهن با شیش��ه رفلکس می باش��د حیاط 
نیز با مس��احت تقریبی حدود 75 مترمربع با پوشش��ی از موزاییک اجرا شده است در ضمن 
کف دس��تگاه پله عمومی با س��نگ و دیوار و س��قف آن با گچ اجرا شده است نمای ساختمان 
آجر س��ه سانتیمتری می باش��د همچنین س��اختمان دارای یک پارکینگ در زیر پیلوت و یک 
پارکینگ در حیاط می باش��د. 5- س��اختمان دارای انشعابات آب و گاز و برق بوده و سیستم 
گرمایش��ی و سرمایش��ی آن بخاری و کولر آبی می باشد لذا با توجه به جمیع جهات موقعیت 
محلی وضعیت س��اختمان قدمت بنا نوع و کیفیت مصالح مصرفی متراژ و انش��عابات و سایر 
عوامل مرتبط ارزش ملکی ش��ش دانگ عرصه و اعیان س��اختمان مذکور بالغ بر یک میلیارد 
و پانص��د میلیون ریال )1/500/000/000 ریال( برآورد و اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام 

شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

زهرا 
نوبخت

خسرو کساییان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این نشست 
گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تأمین 
مال��ی واحدهای تولی��دی در اولویت بانک ها و مؤسس��ات مالی و 
اعتباری قرار گیرد. وی جریان نقدینگی برای واحدهای تولیدی را 
مانند خون در بدن انسان تشبیه کرد و گفت: تأمین مالی واحدهای 
تولیدی یکی از نیازهای اصلی واحدها و س��بب رشد و توسعه آنان 
است؛ زیرا بدون تأمین مالی امکان توسعه و رشد وجود ندارد و باید 
مسئوالن دولتی و بانک های دولتی و خصوصی نسبت به این موضوع 

توجه بیشتری کنند. 

کمبود نقدینگی اصلی ترین نیاز تولید کشور است 
محمدرض��ا ش��هیدی تب��ار، ریی��س کمیس��یون تأمی��ن مالی 
و س��رمایه گذاری ات��اق ایران در این نشس��ت خاطر نش��ان کرد: 
توجه به معوقات بانکی تا س��ال گذش��ته عمدتا در ح��وزه ریالی 
مورد توجه مس��ئوالن بود، ولی در بودجه س��ال ج��اری معوقات 

واحده��ای تولیدی ب��ر اس��اس  ارز  نیز م��ورد توجه ق��رار گرفته 
 اس��ت. وی مس��ائل و پارامترهای اقتص��ادی را تنه��ا مانع حضور  
س��رمایه گذاران  در ب��ازار تولید ندانس��ت و گف��ت: چالش های 
فرهنگی و ن��وع نگاه ب��ه س��رمایه دار در جامعه ایران��ی، نیازمند 
اصالح اس��ت ت��ا بتوانیم ش��اهد حض��ور پررنگ س��رمایه های 
ایران��ی در اقتصاد کش��ور باش��یم. وی رفت��ار اقتص��ادی جامعه 
را در  س��ال گذش��ته نیازمند مطالعه و بررس��ی دانس��ت و گفت: 
 اتفاقی که س��ال گذش��ته در بازار ارز، طال و س��که افتاد، نشان از 
25 میلی��ارد دالر تقاض��ای اضاف��ی ارز از س��وی م��ردم بود که 
 متأسفانه این رقم از چرخه اقتصادی کش��ور خارج شده است. وی 
فرهنگ سازی اقتصادی جامعه را مهم ترین مسأله سال تولید ملی 
دانس��ت و گفت: اتاق های بازرگانی با همکاری بخش دولتی باید 
زمینه حضور س��رمایه های جامعه را به بخش تولید فراهم کنند؛ 
زیرا تولید است که اشتغال ایجاد می کند و رشد اقتصادی کشور را 
 افزایش  می دهد. رییس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری

اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود دو نرخی شدن ارز در قالب 
ارز مرجع و غیر مرجع را باعث ایجاد اقتصاد رانتی در کشور دانست 
و گفت: وجود این دو نرخ، فاصله بین بازرگان واقعی که خواس��تار 
تأمین نیاز جامعه اس��ت با بازرگان س��ودجو را افزایش می دهد. 
 وی اصلی ترین مسأله تولید کنندگان کشور را کمبود منابع مالی 
ارزان قیمت دانست و گفت: تولید کنندگان با مقوله های بازاریابی، 
فروش، فناوری و سایر موضوعات آشنا هستند، ولی محوری ترین 
نیاز آنان تأمین مالی است. شهیدی تبار خواستار هدایت نقدینگی 

سرگردان جامعه به بخش تولید شد. 

بانک مرکزی تسهیالت ارایه شده بانک های عامل را 
خریداری کند 

 هوش��نگ فاخ��ر، نای��ب ریی��س کمیس��یون تأمی��ن مال��ی و 
س��رمایه گذاری اتاق ایران  در این نشس��ت گف��ت: تحریم های 
اقتصادی باع��ث کاه��ش واردات کاال و اجناس ش��ده و باید تأثیر 
آن در کاه��ش تولی��د داخلی بررس��ی ش��ود. وی تصری��ح کرد: 
 بیش از 30 س��ال اس��ت که بخ��ش تولید ب��ا کمب��ود نقدینگی 
رو به رو است و این در حالی است که در بازار، نقدینگی بیش از مورد 
نیاز واقعی بوده است. نمونه آن را در رفتار سرمایه های سرگردان 
در بازار ارز و طال ش��اهدبودیم؛ به جای این که این س��رمایه ها در 
تولیدکشور هزینه شود، در بازار طال و ارز س��ردرآورد. وی با اشاره 
به چشم انداز توسعه کشور در س��ال 1404 گفت: برای رسیدن به 
نرخ رشد اقتصادی مورد نظر و قدرت اقتصادی منطقه، باید شاهد 
سرمایه گذاری در بخش تولید باشیم. بانک های عامل به تنهایی قادر 
به تأمین سرمایه  مورد نیاز نیستند، بلکه بانک مرکزی می تواند با 
خرید تسهیالت ارایه شده بانک های عامل با نرخ یک درصد و اضافه 
کردن هزینه3 درصدی به آن، به واحدهای تولیدی دوباره تسهیالتی 
با نرخ 4 درصد ارایه کند و نیاز نقدینگی این واحدها را برطرف سازد. 

سیستم بانکی موجود پاسخگوی نیازها نیست   
مصطفی متین راد، عض��و هیأت نمایندگان و رییس کمیس��یون 
 تأمین مالی اتاق اصفهان در این نشست گفت: تنها تولید است که 
می تواند مسأله  بیکاری و تورم کش��ور را حل کند و رشد و توسعه 
اقتصادی به دنبال داشته باش��د و مهم ترین نیاز این بخش، تأمین 
مالی و افزایش سرمایه گذاری است. وی تأکید کرد: سیستم بانکی 
موجود نمی تواند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
باشد؛ به عنوان مثال رش��د منابع بانکی اس��تان اصفهان  در سال 
گذش��ته 13 درصد بوده، در حالی که مصارف، 24 درصد رش��د را 

نشان می دهد.

در نشست مشترک کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق ایران و اصفهان مطرح شد؛ 

کمبود نقدینگی، اصلی ترین نیاز تولید کشور

نشست مشترک کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق ایران و اصفهان عصر روز شنبه با  گروه 
حضور اعضای دو کمیسیون در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این نشست اقتصاد

که با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد، چالش های پیش روی واحدهای 
تولیدی، افزایش معوقات بانکی، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و راه اندازی بورس فلزات در استان اصفهان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. تأمین مالی تولید کنندگان در سال تولید ملی باید در  اولویت قرار گیرد.  
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KENWOOD  VC2785

KENWOOD VC2400

KENWOOD VC2778

MOULINEX  MO4013

PARS KHAZAR  1800

PHILIPSTOUCH 9930

قیمت جاروبرقیقیمت جاروبرقی 

مشخصات کلی
رنگ : سفید 

قدرت)وات( : حداکثر)1900( 
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه خاکروبه
 ضد بو )4/5 لیتر(
HEPA : فیلتر هوا

لوله - شعاع کارکرد 
)متر(:تلسکوپی - 11 
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : سفید آبی

قدرت)وات( : حداکثر)1600( 
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه 
HEPA : فیلتر هوا

لوله - شعاع کارکرد 
)متر(:تلسکوپی - 11 
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : نوک مدادی /سیلور/قرمز
قدرت)وات( : حداکثر)2000( 

دورموتورمتغیر : دارد
نوع مخزن : کیسه پاکتی یک بار  

مصرف
HEPA : فیلتر هوا

لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی 
فلزی - 5 

میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : نوک مدادی /سیلور/قرمز
قدرت)وات( : حداکثر)2000( 

دورموتورمتغیر : دارد
نوع مخزن : کیسه  پاکتی 

فیلتر هوا : فیلتر ضد آلرژی هپا
لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی 

 5 -
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : طالیی 

قدرت)وات( : حداکثر)2400( 
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه پارچه ای 
فیلتر هوا : -

لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی  
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ :قرمز/سیلور/مشکی

قدرت)وات( : حداکثر)2800( 
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه پاکتی یک 
بار مصرف 

فیلتر هوا : - 
لوله - شعاع کارکرد 

)متر(:تلسکوپی  با پوشش 
کروم  

میزان صدا : کم صدا 

LG   VF-4807SHA

LG   VF-4808HT

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 790 |دوشنبه 1 خرداد 1391 | 29جمادی الثانی1433

 جاروبرقی یکی از مه��م ترین و ضروری ترین لوازمی اس��ت که در خانه
 همه ما پیدا می شود و نقش اصلی اش هم نظافت و پاک کردن سطوح 
مختلف خانه از گردوغبار و آلودگی هاست. شاید برایتان جالب باشد که 
بدانید اولین جاروبرقی دنیا را که می توانست تکه های زباله را بمکد، در 

۸ ژوئن سال ۱۸۶۹، به وسیله»ایوس مک گافی« اختراع شد.
 این مخت��رع آمریکایی، اولین نمونه از جاروبرقی ب��دون موتور دنیا را به 
وسیله چند قطعه چوب و چند تکه پارچه کتان، ساخت و با همین وسایل 
ساده، کاری کرد که دستگاهش بتواند زباله های روی زمین را به سمت 
خود بکشد. از آن سال به بعد، جرقه تولید وسیله ای موتوری برای تمیز 
کردن خانه در ذهن مخترعان دیگری مانند جان تورمن، ش��عله ور شد 
و این مخترع هم توانس��ت اولین نمونه از جاروبرقی اختراعی خود را در 
س��ال ۱۹۰۳، به قیمت چهار دالر بفروش��د. از آن به بعد، صنعت تولید 
جاروبرقی، روز به روز پیش��رفت کرد تا به این جا رس��ید. با این مقدمه، 

می خواهیم سری به بازار جاروبرقی بزنیم و نکاتی را درباره 
خرید، استفاده و نگهداری از این وسیله برقی کار راه انداز 

با هم مرور کنیم.
  خرید جاروبرقی: اگر این روزها قصد خرید جاروبرقی 

دارید و نمی دانید کدام مارک بهتر است، باید همین جا خیالتان را راحت 
کنیم که هن��گام خرید جاروبرق��ی، خیلی در قید و بند مارک و ش��کل 

ظاهری آن نباشید و بیشتر به این نکات توجه کنید:
  قدرت جاروبرقی: قدرت جاروبرقی که با نشان »وات« روی آن 
نوش��ته ش��ده اس��ت، توان جاروبرقی در مکش زباله ها را به شما نشان 
می دهد. یعنی هر چقدر »وات« این وسیله باالتر باشد، قدرت مکش آن 
هم بیشتر می ش��ود. در حال حاضر، جاروبرقی هایی با قدرت ۱۵۰۰ تا 
۲۲۰۰ وات در ب��ازار وجود دارن��د. البته ش��اید برخی از فروش��گاه ها، 
جاروبرقی های ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ واتی هم داش��ته باش��ند که این نوع از 
جاروها با توجه به قدرت کم و سروصدای زیادشان، دیگر طرفدار چندانی 
ندارند. خوشبختانه، نمونه های جدیدی از جاروبرقی به بازار آمده اند که 
یک دکمه جداگانه روی آنها نصب شده است و ش��ما می توانید با باال و 
پایین کردن آن، توان مکش جاروبرقی را ب��دون این که صدای آن کم و 
زیاد ش��ود، از ۱۳۰۰ تا ۲۲۰۰ وات تغییر دهید. با این مزیت برای تمیز 
کردن فرش ها و مکان ه��ای آلوده تر، از قدرت بیش��تر و برای نظافت 

سنگ و سرامیک یا پارکت خانه، از قدرت کمتری استفاده می کنید.
صدای گوش�خراش: گاهی صدای جاروبرقی آن قدر آزاردهنده   
است که همسر یا فرزندتان از ش��ما می خواهد در نبود آنها خانه را جارو 
کنید. اما تکلیف خودتان چیست؟ بهترین کار، پیشگیری از بروز چنین 
 مش��کلی اس��ت. یعنی جاروبرقی هایی با توان باال بخری��د. البته بعضی 
وقت ها، جاروبرقی های پرتوان و با نام و نش��ان معتبر هم س��ر و صدای 
زیادی دارند. بنابراین بد نیست هنگام خرید از فروشنده بخواهید جارو را 
برایتان روشن کند تا ببینید تحمل شنیدن صدایش را دارید یا نه؟ اگر هم 
دیگر کار از کار گذشته و جاروبرقی را خریده اید، می توانید برای حفظ 
آرامش روانی خود، هنگام جارو، گوشتان را با یک پنبه بپوشانید تا کمتر 

اذیت شوید!
  جنس جاروبرقی: بهتر است جنس لوله های جاروبرقی، فلزی 
باشند تا در اثر افتادن یا برخورد با در و دیوار، نشکنند و زود از بین نروند. 
لوله های پالستیکی، با کوچک ترین سرما و گرمایی ترک می خورند و 
همین ترک می تواند منبع تجمع انواع و اقسام ریزگردها و آلودگی های 
منزل باشد و از طریق تماس پوستی با دستتان باعث ایجاد حساسیت و 
حتی بیماری ش��ود. هنگام خرید، حواستان به لوله خرطومی جاروبرقی 
هم باش��د. لوله خرطوم��ی باید کامال ن��رم و انعطاف پذیر باش��د و با هر 

چرخشی امکان شکستن یا ترک خوردن آن پیش نیاید.
  لوازم و امکانات جانبی جاروبرقی: بعضی از جاروبرقی ها، چند 
َس��ر مختلف برای نظافت مبل ها، گوش��ه های خانه، زیر یخچال و گاز، 

س��رامیک و حتی گردگیری پرده ها دارند. اگر دوست دارید با یک تیر، 
چند نشان بزنید، بهتر است سراغ این نوع جاروبرقی ها بروید. به عالوه، 
در برخی از جاروبرقی ها امکان فش��رده کردن زباله ها هم وجود دارد. 
یعنی خود جاروبرقی به صورت خ��ودکار، زباله ها را مانند توپ کوچکی 
 فش��رده می کند و هنگام خالی کردن محفظه زباله جاروبرقی، مجبور 
نمی ش��وید کلی گرد و خاک را تحمل کنید. راستی! یادتان باشد حتما 
جاروبرق��ی هایی را انتخاب کنید که دس��ته آنها قابلی��ت تنظیم ارتفاع 
برحس��ب قد و قامت شما را داشته باش��ند. ش��ما می توانید با فشردن 
دکمه ای کوچک که روی دسته این جاروبرقی ها قرار دارد، ارتفاع دسته 
را با قد خودتان هماهنگ کنید تا هنگام جارو کشیدن، بیش از اندازه خم 

نشوید و کمردرد نگیرید.
   پاکت جاروبرقی یک بار مصرف باشد: پاکت جاروبرقی ها هم 
که معموال دو نوع هستند؛ پارچه ای و کاغذی. نظر تمام متخصصان آسم 
و آلرژی این است که برای پیش��گیری از ورود گرد و خاک به گلویتان و 
ابتال به حساسیت های احتمالی تنفسی یا حتی پوستی، از پاکت های 
جاروبرق��ی کاغذی یک ب��ار مصرف اس��تفاده کنی��د و دور پاکت های 

پارچه ای را خط بکشید.
  سیم جاروبرقی: معموال اندازه سیم جاروبرقی ها بین ۱/۵ تا دو 
متر است، اما اگر خانه شما بزرگ اس��ت و حوصله ندارید مدام دوشاخه 
جاروبرقی را از پریز برق بکشید، می توانید کمی بیشتر در بازار بگردید و 
جاروهایی با طول سیم س��ه متر هم پیدا کنید. اگر سیم جاروبرقی تان 
کوتاه است، می توانید یک سیم سیار دو یا سه متری هم بخرید تا با اتصال 
سیم جاروبرقی به آن، بتوانید تمام اتاق های خانه را با یک بار فرو کردن 
دوشاخه در پریز، جارو بکشید. البته هنگام جارو کشیدن باید حواستان 
باشد که سیم بلند آن به دسته مبل ها یا زیر دست وپای فرزند کوچکتان 

گیر نکند و شما را به دردسر نیندازد.
   مصرف انرژی جاروبرقی: اگر شما هم دوستدار محیط زیست و 
حافظ منابع ملی مانند انرژی برق هس��تید، هنگام خرید جاروبرقی، به 
برچسب میزان مصرف انرژی آن دقت کنید و ببینید فلش مصرف انرژی، 

روی کدام حرف قرار گرفته است.
 تمامی برچس��ب های مصرف انرژی، از حرف A تا G، تقس��یم بندی 
ش��ده اند و هر چقدر فلش میزان مصرف به حرف A نزدیک تر باش��د، 
یعنی مصرف برق آن کاال کمتر و بازدهی اش بیش��تر اس��ت و هرچقدر 
این فلش به س��مت ح��رف G برود، یعنی با روش��ن ک��ردن آن کاالی 
 برق��ی، برق بیش��تری را مص��رف می کنی��د و بازدهی کمت��ری را هم

 از آن می بینید.

می خواهید جاروبرقی بخرید؟

تحت لیسانس انگلستان

تحت لیسانس انگلستان

تحت لیسانس انگلستان

مشخصات کلی
رنگ : قرمز خاکستری 
قدرت)وات( : 2000

دورموتورمتغیر : دارد
نوع مخزن : بدون پاکت

فیلتر هوا : فیلتر ضد آلرژی و قابل 
HAPA شستشو

لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی - 9 
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : قرمز 

قدرت)وات( : 2000
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه )1/2 لیتر(
Hepa 13 فیلتر هوا : فیلتر

لوله - شعاع کارکرد 
)متر(:تلسکوپی - 9 

 میزان صدا :
بدون صدا 

مشخصات کلی
رنگ : قرمز 

قدرت)وات( : 1800
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : کیسه  دائم)3 لیتر(
فیلتر هوا : فیلتر Hepa ضد آلرژی و 

تصفیه کننده هوا
لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی - 8 

میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : قرمز /مشکی/آبی کاربنی

قدرت)وات( : 2200
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : پاکت  یک بار مصرف- 
پاکت دائمی- پاکت هوا

فیلتر هوا : دارد
لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی  

میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : زرشکی/مشکی/آبی

قدرت)وات( : 1800
دورموتورمتغیر : دارد

نوع مخزن : پاکت  یک بار مصرف
فیلتر هوا : دارد

لوله - شعاع کارکرد )متر(:تلسکوپی  
میزان صدا : کم صدا 

مشخصات کلی
رنگ : سفید

قدرت)وات( : 1250 وات با قدرت مکش 350 
وات

دورموتورمتغیر : دارد
نوع مخزن : کیسه گرد و خاک

 heoa air13وhepa فیلتر هوا : دارای فیلتر
 seal

لوله - شعاع کارکرد )متر(:لوله تلسکوپی  
فلزی جالدار-8

میزان صدا : فوق العاده کم صدا

داشتن خانه ای تمیز و مرتب به این معنی نیست که وقت زیادی برای این 
کار اختصاص دهید و وس��ایل تزئینی، گلدان ها و مجسمه ها را هر هفته 
تمیز کنید. در زندگی روزمره خیلی مواقع پیش می آید افراد به دلیل کار و 
مشغله زیاد، وقت کافی برای نظافت خانه ندارند. در زمان کم هم می شود 
خانه ای تمیز و مرتب داشت و آلودگی ها را از خانه بیرون کرد. فقط کافی 
است برنامه داشته باشیم و بدانیم چه طور این کار را انجام دهیم. برای این 
که بدانید برای نظافت خانه چ��ه چیزهایی و آن هم هرچند وقت یک بار 

نیاز به نظافت دارند، به این مطلب نگاهی بیندازید.
 هر روز

پس از استفاده از وسایل آنها را جمع کنید و سر جایشان بگذارید. ظرف ها 
را بش��ویید. میز آشپزخانه و قس��مت روی کابینت ها را با دستمال تمیز 
کنید. اجاق گاز و ذرات غذایی را که روی آن ریخته، پاک کنید و سطل 
زباله را خالی کنید. برای پیش��گیری از ته نشین ش��دن رسوب و تجمع 
میکروب، شیر آب را تمیز کنید. سینک ظرفش��ویی را شسته و خشک 

کنید. مالفه ها را مرتب و اتاق ها را جمع و جور کنید.
 هفته ای یک بار

شستن حمام و توالت
شستن مالفه ها و روبالشی ها
تمیز و مرتب کردن یخچال

گردگیری و تمیز کردن تلویزیون
  دوبار

 کفپوش ه��ای چوبی را ب��ا دس��تمال گردگیری ک��رده و تمی��ز کنید. 
در غیر این صورت ممکن است آلودگی و جرم روی آنها باقی بماند و برای 
از بین بردنش نیاز به سابیدن و خراشیدن داشته باشید. وسایل اضافه ای 

را که موجب به هم ریختگی خانه می شود، بردارید.
 اگر در منطقه آلوده ای زندگی می کنید، از پرن��دگان خانگی نگهداری 
می کنید، یا بچه داری��د و خانه تان زود به زود کثیف می ش��ود، دوبار در 
هفته خانه را جاروبرقی بکشید. اگر تعداد افراد خانه تان کم است، ساعات 
زیادی در خانه نیس��تید و رفت و آم��د زیادی نداری��د، هفته ای یک بار 

جاروبرقی هم کافی است.
 هر ماه

چهارچوب درها و سطوحی که در معرض دید نیست را جارو برقی کرده و 
دستمال بکشید. پارکینگ، حیاط، بالکن و راهروها را جارو بکشید.سطح 
مبل ها و صندلی ها را تمیز کرده و ب��ا برس مخصوص گرد و خاک آنها را 
بگیرید. هر ماه سقف یکی از اتاق ها را تمیز کنید. پادری جلوی حمام و 
توالت را بشویید و برای گرفتن گرد و خاک قالیچه ها، آنها را در فضای باز 
برده برس بکش��ید و بگذارید مدتی زیر نور آفتاب بمانند. پنکه سقفی و 

دریچه های کولر را گردگیری کنید.
 هر فصل

وس��ایل و مبلمان چوبی را تمیز کنی��د. برای این کار ابتدا با دس��تمال 
مرطوب گرد و خاک شان را گرفته، سپس با دستمال دیگری آنها را خشک 
کرده و س��پس روغن بزنید. گرد و خاک باقی مانده و تار عنکبوت ها را از 

گوشه و کنار سقف، راه پله ها و جاهای دیگر برداشته و تمیز کنید.
فیلتر هود آش��پزخانه و تهویه هوا را تمیز کرده ی��ا تعویض کنید. اجاق 
گاز را به ط��ور کامل و به دق��ت تمیز کنی��د. در صورتی که زی��اد از آن 
استفاده می کنید، الزم اس��ت این کار را در فواصل کوتاه تر انجام دهید.

هر شش ماه پنجره ها را از داخل و بیرون تمیز کرده و بشویید. الزم است 
پنجره های آشپزخانه که نزدیک اجاق گاز یا سینک ظرفشویی هستند 
 و زودتر کثیف می شوند، هر سه ماه یک بار تمیز شوند. به وسایلی که در 
زیر زمین، خرپشته و پارکینگ انبار کرده اید سری بزنید و آنها را مرتب 
کرده و وس��ایل اضافه را دور بیندازی��د. اتاق خواب را تمی��ز کنید. زیر 
تختخواب را جارو کرده و تشک ها را با چوب ضربه بزنید و بتکانید. بالش ها 
را در معرض هوای آزاد و زیر نور آفتاب قرار دهید.کمد لباس ها را مرتب 
کرده و لباس های اضافه ای که مربوط به فصل نیس��ت را کنار بگذارید. 

ظروف نقره را تمیز کنید.
 هر سال

مبلمان سنگین را جابه جا کرده و قسمت زیر و پشت آنها را تمیز کنید.

زیر فرش ها و قالیچه ها را جارو بکش��ید و قالیچه های کثیف را بشویید.

فرش ها و پرده ها را تمیز کنید. این کار را می توانید با بخارشو انجام دهید.
در صورتی که خیلی کثیف هستند آنها را بش��ویید. دیوارها را بشویید. 

لوسترها را تمیز کنید.

چند روز یک بار خانه را تمیز کنیم؟
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چهره روزيادداشت

خبر ويژه

6
حوزه هنری رتبه های برتر هنرهای تجمسی را کسب کرد 

 حجت اهلل شیروانی، رییس حوزه هنری گفت: هنرمندان این اس��تان در سومین جشنواره تولیدات استانی
 حوزه هنری كشور در بخش هنرهای تجسمی رتبه اول، در بخش فیلم داستانی رتبه دوم و در بخش شعر رتبه 

سوم را كسب كردند. 

 در ابتدا بگويید اين تعداد منتشرشده، 
يعنی 167 پروژه درست بوده است؟ 

 بله كامال درست بوده است.
 فهرست ريز  اين پروژه ها را داريد؟ 

 84 پروژه، BTS بودند، یک مورد سویچ، 11 مورد 
فیبر و بقیه هم سایر موارد بودند.

 سايرموارد چیست؟ 
مثال ساختمان مخابرات در یک مركز و مواردی از 
این دست كه هر كدام از این موارد چون به صورت 
یک موردی بودند به صورت مجزا تعریف نش��دند 

و در ردی��ف پروژه ه��ای ما به عنوان س��ایرموارد 
قلمداد شدند. 

 پس با اين اقدامات ديگر مسأله تلفن و 
مخابرات در استان حل می شود؟

 خب البته نه به طوركامل، ولی تا حد زیادی مرتفع 
می شود.

 اين بخش هايی که به طور کامل مشکل 
ش�ان حل می ش�ود، چه بخ�ش هايی 

هستند؟
 ببینید یکی از مواردی كه در استان با آن مشکل 

داشتیم، بحث پوشش جاده ای بود كه خوشبختانه 
تا حد بس��یار زیادی حل شده اس��ت. مورد دیگر 
تلفن ه��ا، بحث نق��اط پرجمعیت اس��تان بود در 
ش��هرهای ش��لوغ كه آن هم تا حد زیادی مرتفع 

شده است.
 مناطق صعب العبور استان چطور؟

 برای آن نواحی باید طبق برنامه كش��وری پیش 
برویم چرا كه پروژه ه��ا در جایی مثل مخابرات بر 
پایه تعریف كشوری یا غیر كشوری پیش می روند.
 پس مردمی که در س�رمای چهارمحال 

گیرمی افتند و با برف و سرما می جنگند 
هم بايد منتظر تعريف ها باشند؟

 درحال حاضر خوشبختانه در 100 درصد شهرها 
و جاده ه��ا و 90 درص��د روستاهاپوش��ش كامل 
داریم و این تعداد معدود ه��م در مراحل تحقیقی 
ی��ا مطالعاتی هس��تند. دوب��اره تک��رار می كنم، 
سیاس��ت های كالن در این زمینه باید به مرحله 

اجرا برسد.
 درصد نفوذ تلفن ها چط�ور؟ االن آمار 

دقیقی از آن داريد؟ 
 درص��د نفوذ تلفن ثاب��ت 26/18  درص��د و تلفن 
همراه 74/50  درصد است، اما باید یک نکته را به 
جواب قبلی اضافه كنم: این كه، روستاها چندان در 

برنامه ها در اولویت نیستند. 
چرا روستاها در برنامه نیستند؟

  در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری نق��اط 
صعب العبور و كوهس��تانی زیاد داریم. نقاطی كه 
دسترسی به آنها دش��وار اس��ت و از طرفی بردن 
برخی خدمات به آنها هم بیشتر ضرر به طبیعت و 

محیط زیست است.
 برگردي�م به ضري�ب نفوذ ک�ه گفتید؛ 
جايگاه اس�تان با اين تع�داد که گفتید 

چیست؟ 
در تلفن همراه در كشور رتبه خوبی داریم و ششم 

هستیم ولی در تلفن ثابت خیر.
 خیر؟ يعنی چندم هستید؟ فکر کنم از 

میانگین هم پايین تر باشیم.
 بله همینطور است. از میانگین هم پایین تریم. 

 ش�ما کم کاری کرديد؟ يا تلفن ثابت به 
تلفن همراه باخت؟

 در اص��ل همی��ن اس��ت ك��ه ش��ما می گویید، 
تلفن هم��راه ب��ازی را از تلفن ثابت ب��رد، چرا كه 
با گستردگی این ش��یوه ارتباطی و تعدد امکانات 
موجود در خطوط همراه مثل ارسال پیام یا تصویر، 
این تکنولوژی در كل دنیا از تلفن ثابت جلو افتاد. 
به همین دلیل هم در استان تقریبا همه جا تحت 

نفوذ تلفن همراه است. 
 ک�دام همراه ها اين جا رونق بیش�تری 

دارند؟ ايرانسل يا همراه اول.
بیش��تر همراه های اعتباری در می��ان مردم برد 

كرده اند و دلیلش هم اوضاع معیشتی استان است 
و وضعیت اقتصادی مردم استان. 

بعد از اين پروژه ها مخابرات استان چه 
کار مهمی را در برنامه دارد؟

بحث خطوط تلف��ن در منازل مس��کن مهر كه با 
اولویت شهرهای شهركرد و بروجن انجام می شود. 

از  س�ؤال  آخري�ن  عن�وان   ب�ه 
تعامل دس�تگاه های ديگر با مخابرات 

بگويید.
تعامل بس��یار خوبی برقرار است، ولی با لحاظ این 
جمله كه تعامل یک ارتباط دوسویه است و تعامل 

مخابرات هم با آنها خوب بوده است.
  مثال ش�ما از طلب های مالی صرف نظر
 می کنی�د؟ حاال ک�ه مخاب�رات دولتی 

نیست.
 خی��ر از طلب ه��ا ص��رف نظ��ر نم��ی كنی��م 
ولی در بحث های زیرس��اختی و دانش، با ادارات 
 و دس��تگاه ه��ا تعامل داری��م. ولی خوش��بختانه 
 در ای��ن م��وارد مال��ی ك��ه گفتی��د، ش��خص 
 آق��ای اس��تاندار خودش��ان ب��ا اش��راف كامل��ی 
 كه به ای��ن بحث ه��ا دارن��د، اجازه نم��ی دهند 
مورد خاص��ی ایجاد ش��ود چرا كه جل��وی برخی 
 توقع��ات بیج��ا را گرفته ان��د و ب��رای هم��ه جا 
افتاده  اس��ت خدمات و امکانات مخابرات مجانی 
نیس��ت و این امکانات و خدمات  بای��د با پرداخت 

عرضه شوند. 

گفتگوی زاينده رود بامدير عامل مخابرات چهارمحال و بختیاری

 تلفن همراه بازی را از تلفن ثابت برد

 محمد  شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری جزو شرکت های پرکار و فعال استان است که همواره در بخش های مختلف عرصه 
ارتباطات توانسته به قول های وعده داده شده عمل کند.  با همه اينها کمتر در عرصه اخبار هست. گويا اين جا رسم بر اين است که بندر عباسی

هر کس بیشتر کار کند، کمتر ديده شود و.... 
 افتتاح 167 پروژه مختلف به وس�یله اين ش�رکت، با بودج�ه ای معادل 62 میلی�ارد و 581 میلیون ريال بهانه ای ش�د تا با مهن�دس علیرضا فتحی، 
مديرعامل مخابرات استان درباره  اين پروژه ها گفتگو کنیم. در اين گفتگو که به بهانه افتتاح پروژه ها انجام شده است، حرف های متفاوتی از تعامل با 
ادارات، رتبه استان در ارايه خطوط تلفن ثابت و همراه و جايگاه استان در میانگین های تعريف شده کشوری زده شده که می تواند راهگشای سواالت 

زيادی در اين رابطه باشد.

يکی از مواردی که در اس�تان 
با آن مش�کل داش�تیم، بحث 
پوش�ش ج�اده ای ب�ود ک�ه 
خوش�بختانه ت�ا حد بس�یار 

زيادی حل شده است.
 مورد ديگ�ر تلفن ه�ا، بحث 
اس�تان  پرجمعی�ت  نق�اط 
 ب�ود در ش�هرهای ش�لوغ که
 آن ه�م تا حد زي�اد ی مرتفع 

شده است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
رحمان کرمی 

 تاكنون افزون بر 24 هزار نفر از قالیبافان این اس��تان برای دریافت 
خدمات بیمه ای به سازمان تأمین اجتماعی استان معرفی شده اند. 
قالیبافان تا پایان خ��رداد فرصت دارند ب��رای تبدیل وضعیت بیمه 
قالیبافی خود اقدام كنند. این اس��تان 100 ه��زار بافنده دارد كه از 
این تعداد، تاكنون افزون بر 14 هزار بافنده در این استان زیرپوشش 
خدمات بیم��ه تأمی��ن اجتماعی ق��رار گرفته اند. فرام��وش نکنیم 
زمان های بس��یار قدیم زنان و دخت��ران ایرانی به هن��ر بافت قالی 
مش��غول به فعالیت بوده اند 
كه این امر ضرورت حمایت 
از خدمات این قشر هنرمند 
را بی��ش از پی��ش توجی��ه 
می كن��د. بافن��دگان ای��ن 
اس��تان به ط��ور متوس��ط 
ساالنه 200 مترمربع فرش 

تولید می كنند.

24  هزار قالیباف به تأمین اجتماعی 
معرفی شدند

ريیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

خزانه گیری برنج در شالیزارهای 
استان آغاز شد

ریی��س جه��اد كش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
برنجکاران اس��تان عملیات 
خزانه گیری برنج را در مزارع 

استان آغاز كردند.
مهندس صفدر نیازی اظهار 
داشت: امسال 3500 هکتار از 
اراضی استان زیركشت برنج 
رفته اس��ت. وی ب��ا بیان این 
كه بیشترین سطح زیركشت 
برنج اس��تان در حاش��یه رودخانه كارون به شهرس��تان های اردل و 
لردگان اختصاص دارد، خاطر نشان كرد: امسال 2500 هکتار از اراضی 
 لردگان و هزار هکتار از اراضی شهرستان اردل به كشت برنج اختصاص 

یافته است.
وی با اش��اره ب��ه محدودیت مناب��ع آبی در س��ال ج��اری و كاهش 
س��طح زیركش��ت ای��ن محص��ول ت��ا 1500 هکتارتصری��ح ك��رد: 
 خوش��بختانه با كش��ت ارقام پر محصول، این كاهش س��طح نه تنها

 كاهش تولید را در برندارد، بلکه افزایش بهره وری را از چهار تن به پنج 
تن در هر هکتار افزایش می دهد، به طوری كه امسال بیش از 17 هزار 

تن برنج از شالیزارهای استان برداشت می شود.
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   تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
1638 پی��رو آگهی نوبتی قبل��ی وبموجب ماده14قانون ثبت، تحدید حدود امالک ومس��تغالت 

زیرواقع دربخش یک شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
- شماره های فرعی از دو اصلی – مزرعه فضل آباد 

439باقیمانده – مجتبی صنایعی شهرضا فرزند فضل اله : ششدانگ یکبابخانه.
1467باقیمانده- رضاجعفرپور فرزند ابوالقاسم: ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

2895 – فرحناز عشقی فرزند عبدالستار : ششدانگ یکبابخانه..
9062- نقد علی طاهری پور وغیره فرزند ایرج: ششدانگ یکبابخانه.

11065 – رخشان پناه پوری فرزند علی: ششدانگ یکبابخانه..
11385 – زرین قرقانی فرزند خسرو : ششدانگ یکبابخانه.

11692باقیمانده- بیگم جان شریفی ریگی فرزند نصیر آقا: ششدانگ یک قطعه زمین.
برای روزسه شنبه91/03/23

13159 – رضاقلی نادریان دره ش��وری فرزند رستم: ششدانگ یک قطعه زمین جای پی کنی 
شده.

13296 – محسن استادپور وغیره فرزند علیرضا: ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام..
13303- محمودرضابراهیم��ی فرزند فضل اله : شش��دانگ قس��متی از یکبابخانه محل جوی 
متروکه که به انضمام پالکهای 13108 و شش��دانگ پالک 50/1536  جمعا تش��کیل یکبابخانه 

را میدهد .
13307 – محمدرضا آقاسی فرزند نصراله: ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده.

13308 – محمدرضا آقاسی فرزند نصراله: ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور.
13310- حمیدرضا زارعی فرزند غالمحسین: ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده.

13311- سردار پورحاجی حاجی دولو  فرزند علمدار : ششدانگ یکبابخانه.
13317- جعفر کفاش فرزند ناصر : ششدانگ یک قطعه زمین.

برای روزچهارشنبه91/03/24
- شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

116باقیمانده- س��ید حس��ین اهلی وغیره فرزندسید مهدی : شش��دانگ یکباب گاراژ و زمین 
متصله به آن.

1059باقیمانده- عالالدین کاویانی دره شوری فرزند فضل اله : ششدانگ یکبابخانه.
1157- علی داد ریحانی رحیمی فرزند سرمست : ششدانگ یکبابخانه..

1555- ویسعلی قاسم نژاد فرزند آزاد: ششدانگ یکبابخانه.
2278- سیدحسن رجائی رامشه فرزند سید ابراهیم: ششدانگ یکباب کارگاه.

2280- اله یار رئیس نیک لوئی فرزند بختیار : ششدانگ یکبابخانه.
2316- علمدار ظهرابی فرزند علی اکبر : ششدانگ یکبابخانه.

2413- یوسف خلیلی فرزند جهانریز: ششدانگ یکبابخانه. 
برای روزشنبه91/03/27

2444- اکبر شیرزادی فرزند سهراب : ششدانگ یکبابخانه.
2508- غالمرضا جعفری فرزند فرضعلی: ششدانگ یک قطعه زمین مثنی شده.

2512- محمدکریم قرمزی فرزند برزو: ششدانگ یکبابخانه.
2516- علی کاویانی زاده فرزند عبدالحسین : ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.

2517- نصیب اله بهرامی وغیره فرزند هشتدر: ششدانگ یکبابخانه.
2518- حسین صالحی فرزند لطیف : ششدانگ یکبابخانه.

2520- محمدباقر بهرامی فرزند تورج: ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.
برای روزیکشنبه91/03/28

- شماره فرعی از 21-اصلی مزرعه رشکنه
     2461- احسان الصاق شهرضائی وغیره فرزند قاسم: ششدانگ قسمتی از یکبابخانه مجزی 

شده از 569 که به انضمام قسمتی از پالک 568 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.
- شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سود آباد

2364 – بهنام همت فرزند غالمرضا : شش��دانگ قسمتی از  یکبابخانه محل راه متروکه که به 
انضمام پالک 1893 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.

 2369- حس��ینعلی اسمعیلی وغیره فرزند محمد: ششدانگ قس��متی از یکبابخانه محل کوچه 
متروکه که به انضمام ششدانگ پالک 1595 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.

2374- س��ید بهروز کهنگی شهرضا وغیره فرزند س��یدکمال: ششدانگ یک قطعه زمین جای 
پی کنی شده.

برای روزسه شنبه91/03/30
- شماره های فرعی از 50-اصلی مزرعه اله آباد

495- محمد بابائی فرزند علیرضا : ششدانگ یک قطعه ملک .
2258- حجت اله عمادی وغیره فرزند علیرضا: ششدانگ یک قطعه زمین.

2259- محمدرضا بهرامی وغیره فرزند س��یف اله: ششدانگ قسمتی از یکبابخانه محل جوی 
متروکه که به انضمام ششدانگ پالک 1287 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.

2262- ایران فرهادزاد فرزند اسداله: ششدانگ یکبابخانه.
2263- حجت اله کریملو وغیره فرزند عبداله: ششدانگ یکبابخانه.

2265- نرگس خاتون منوچهری فرزند علیرضا : ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

برای روزچهارشنبه91/03/31
- شماره فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

457- رضا شیری وغیره فرزند مرتضی: ششدانگ یکبابخانه.
- شماره های فرعی از 106- مزرعه ارش آباد
446- فاطمه مدنی فرزند حبیب اله:ششدانگ یک قطعه زمین محصور .

447- تهمینه دباغ فرزند مهدی: ششدانگ یک قطعه زمین جای پی کنی شده.
- شماره های فرعی از 176- اصلی شهرک اسالم آباد

187- صاحب جان اکبری فرزند محمد : ششدانگ یکبابخانه .
246- روزعلی اکبری فرزند مظفر: ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

442- فریدون آقائی فرزندکاکاجان :ششدانگ یکبابخانه.
برای روزشنبه91/04/03
تحدیدح��دود به ترتیب ازس��اعت 8 صب��ح درمحل ش��روع وانجام خواهد ش��د ،لذا بموجب 
م��اده 14 قان��ون ثبت ب��ه صاحبان ام��الک ومجاورین اعالم می ش��ود که درروزوس��اعت 
مقرردرمح��ل حضوربه��م رس��انند ،چنانچه هری��ک ازصاحبان ام��الک یا نماین��ده قانونی 
آنهادرموقع تحدیدحدودحاضرنباش��ند مطابق ماده 15قانون ثبت ملک آنهابا حدوداظهارشده 
ازطرف مجاورین تحدیدحدودخواهدش��د،اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک که درموقع 
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتجلس��ه تحدیدحدودفقط 

تا30روز پذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره2 ماده واح��ده تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت ،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض به ای��ن اداره باتقدیم 
دادخواس��ت اعتراض خودبه مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواس��ت رااخذ وبه این 
اداره ارائ��ه نماید ضمن��ا چنانچه روزتحدیدحدود باتعطیلی پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد 

عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد. تاریخ انتشار:91/03/01 
م الف/ 54                                           میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

 
ابالغ رأی

1632 کالسه پرونده: 2298/90، ش��ماره دادنامه: 268، مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی سعادت نشانی: اصفهان منطقه جرقویه، شهر محمودآباد 
روستای س��عادت آباد پ 129، وکیل: امیر پورآذر، نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
س��اختمان وکال طبقه 4 دفتر آقای صرام، خوانده: رضا ش��فیعی نی��ک آبادی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ چهل و یک میلیون و یکصد و هش��تاد و پنج هزار ریال بابت وجه یک 
فقره فاکتور، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی 
را اع��الم و به ش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوی آقای مهدی س��عادت با وکال��ت آقای امیر پورآذر به طرفیت آقای رضا ش��فیعی نیک 
آبادی به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و یک میلیون و صد و هش��تاد و پنج هزار ریال وجه یک 
فاکتور به تاریخ 90/11/15 به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، ب��ا توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وجه آن ه��ا را دارد و این که خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دع��وی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده ل��ذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رس��د که مس��تنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 41/185/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 84/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)90/12/3( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
 اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1633 شماره: 261/90 ش 37 به موجب رأی شماره 288 تاریخ 90/12/14 حوزه 37 شورای 

حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا قرائتی کوهپایه 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 920863 
عهده بانک صادرات به انضمام س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه و سه مرحله 
چاپ در روزنامه از تاریخ 90/1/20 تاکنون در حق محکوم له حمید عابدی نشانی محل اقامت: 
درچه خ بهش��تی کوی راسخ پ 64. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

م الف/ 3282 شعبه 37 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1634 شماره: 260/90 ش 37 به موجب رأی شماره 289 تاریخ 90/12/14 حوزه 37 شورای 

حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علیرضا قرائتی کوهپایه 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر 
تأدیه و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و س��ه مرحله چاپ در روزنامه از تاریخ 90/1/20 
تاکن��ون در ح��ق محکوم له حمید عابدی نش��انی محل اقامت: درچه خ بهش��تی کوی راخ بعد 
از نانوای��ی پ 64. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 3281 

شعبه 37 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1636 خواهان سیف اله زمانی با وکالت آقای داود نیک نام دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال بابت چک ش��ماره 162221 بانک صادرات بطرفیت خوانده آقای محسن 
حاجی حیدری به ش��ورای حل اختالف حوزه 8 تس��لیم نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا 
به کالس��ه 610/90 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ شنبه 91/4/3 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است علیهذا چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده و دارای نشانی معین نمی باشد 
به تقاضای خواهان و دس��تور ش��ورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک بار 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد 
که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا واقع در خمینی شهر میدان 22 بهمن شورای 
حل اختالف 8 مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته 
رس��یدگی نموده و تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
1637 ش��ماره: 890972 ح 21 آقای غالمعباس حیدری شغل: آزاد مجهول المکان چون همسر 
شما بنام خانم منیره حصیری با دادنامه شماره 1846 مورخه 90/11/29 صادره از شعبه 21 
دادگاه حقوقی اصفهان جهت مطلقه شدن از شما به این دفتر مراجعه نموده لطفًا پس از رؤیت 
ای��ن اخطاریه ظرف مدت پنج روز به این دفتر مراجعه فرمائید در غیر این صورت طبق قانون 

عمل خواهد شد. دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ دادخواست
1639 نظ��ر ب��ه اینکه آقای مهدی کریمی فرزند نعمت اله دادخواس��تی ب��ه طرفیت آقای بابک 
رحمانی فرزند علی به خواس��ته مطالبه تقدیم که به ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف فالورجان 
ارجاع و به کالس��ه 91/260 ش ح 2 ثبت و برای روز یکش��نبه مورخه 91/4/4 ساعت 16/30 
وقت رس��یدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای 
خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می ش��ود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقیق و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 
فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و 
شورا/ دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان

ابالغ دادخواست
1640 نظ��ر به اینکه آق��ای مهدی کریمی فرزند نعمت اله دادخواس��تی ب��ه طرفیت آقای علی 
ایزدی فرزند موس��ی به خواس��ته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختالف فالورجان 
ارجاع و به کالس��ه 91/259 ش ح 2 ثبت و برای روز یکش��نبه مورخه 91/4/4 ساعت 16/30 
وقت رس��یدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای 
خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می ش��ود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقیق و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 
فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و 
شورا/ دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان

ابالغ دادخواست
1641 نظر به اینکه آقای مهدی کریمی فرزند نعمت اله دادخواستی به طرفیت سلیمان بذرافکن 
فرزند محمد به خواس��ته مطالبه تقدیم که به ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف فالورجان ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 257/91 ش ح 2 ثبت و برای روز یکش��نبه مورخه 91/4/4 س��اعت 16/5 وقت 

رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت خوانده را مجه��ول المکان معرفی نموده اس��ت و به تقاضای 
خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می ش��ود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقیق و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 
فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و 
 شورا/ دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان

ابالغ دادخواست
1642 نظر به اینکه آقای مهدی کریمی فرزند نعمت اله دادخواس��تی به طرفیت آقای حس��ین 
ابوالحسنی فرزند هرمز به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختالف فالورجان 
ارجاع و به کالس��ه 258/91 ش ح 2 ثبت و برای روز یکش��نبه مورخه 91/4/4 ساعت 16/15 
وقت رس��یدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای 
خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می ش��ود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقیق و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 
فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و 
شورا/ دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان

ابالغ رأی
1643 کالس��ه پرونده: 1196/90، ش��ماره دادنامه: 122، مرجع رس��یدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: کیوان بکرانی فرزند عباس��علی، نش��انی: اصفهان 
آتشگاه کوچه میدان شهرداری کوچه شهید محمد ایقایی بن بست فروردین پالک 33، وکیل: 
سمیه مس��عودی نش��انی: به آدرس مندرج در قرارداد وکالت، خوانده: سعید آخوندی فرزند 
حس��ین مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت کیوان بکرانی 
به طرفیت س��عید آخوندی به خواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
ش��ماره 102236 عهده بانک تجارت به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می 
کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه و حق الوکاله وکیل از تاریخ واخواست چک لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد 

بود. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1644 کالسه پرونده: 1184/90، شماره دادنامه: 120، مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: کیوان بکرانی فرزند عباس، نشانی: اصفهان آتشگاه کوچه شهید 
محمد ایقایی پالک، وکیل: س��میه مسعودی نش��انی: اصفهان به آدرس قرارداد وکالت، خوانده: 
سید مهرداد حسینی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست کیوان 
بکرانی به طرفیت مهرداد حسینی به خواسته مطالبه مبلغ 10/598/000 ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های 1- 068280، 2- 068279 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/598/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان 
خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ واخواست چک ها لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

خبر

چهره روز

شوک

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 790 |  دوشنبه1  خرداد1391 | 29 جمادی الثانی 1433

صعود موفقيت آميز پيرزن73 ساله به قله اورست
كوهنورد 73 س��اله ژاپني، عنوان مس��ن ترين زني را گرفت كه توانسته است قله 
اورست را فتح كند.»تامائه واتانابه«، در سال 2002 ميالدي نيز در سن 63 سالگي 

از اورست باال رفت و اكنون ركورد خود را شكست.

7

منتظر یک اتفاق فوق العاده 
عجیب در 16 خرداد باشید

باالخ��ره پ��س از م��دت ها، 
شركت پپسی توانست طرح 
تبليغاتی خود را برای تاباندن 
لوگوی پپس��ی ب��ر روی كره 
ماه ك��ه با مخالفت س��ازمان 
 محيط زيس��ت مل��ل متحد 
مواج��ه  ِن.ئی.پ��ی  ا يو.
اج��را  ب��ه مرحل��ه  ب��ود، 
برس��اند. ب��ر اس��اس اي��ن 
برنام��ه، اولي��ن پروژه آزمايش��ی تاب��ش نور بر س��طح ك��ره ماه در 
تاريخ پن��ج ژوئ��ن2012 )16 خ��رداد 91( در منطق��ه خاورميانه 
 كه ش��رايط مناس��ب تری را ب��رای انجام اي��ن كار داراس��ت، انجام 

خواهد شد.
زمان دقيق اين پديده غيرطبيعی و جالب شامگاه شانزدهم خرداد 91 
به وقت ايران در ساعت 23:30 دقيقه است كه در سرتاسر ايران نيز به 
صورت كامل قابل رؤيت خواهد بود، به طوری كه مدت تابش احتماال 

تنها حدود 15 دقيقه به طول خواهد انجاميد. 
در صورت موفقيت كامل پروژه، اين طرح تبليغاتی به صورت رسمی 
در نقاط ديگر جهان توسط ش��ركت پپسی و احتماال ديگر غول های 

عرصه تجارت جهانی اجرا خواهد شد.

انهدام 184پاتوق توزیع شیشه 
در اصفهان

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از انه��دام 184پاتوق 
توزيع شيش��ه و 433فروش��نده موادر مخدر صنعتي و 
روانگردان ها در عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر 

اين فرماندهي طي پنج روز گذشته خبر داد. 
سردار حسن كرمي در اين باره  اظهار كرد: با توجه به آثار 
و عواقب ناگوار مواد مخدر صنعتي و روانگردان ها بر روي 
امنيت و آرامش جامعه و زمينه سازي بروز جرايم خشن 
و قتل هاي ناخواسته از سوي مصرف كنندگان اين مواد، 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان طرح ويژه مبارزه با 
توزيع كنندگان م��واد مخدر صنعتي ب��ه خصوص ماده 
توهم زاي شيشه از 25 ارديبهشت ماه در دستور كار خود 
قرار داد كه در اين زمينه نتايج خوب��ي نيز در اين زمينه 

به دست آمد. 
 وي افزود: در اين طرح كه با تمام امكانات و اس��تفاده از 
 تيم ه��اي وي��ژه عمليات��ي و به ص��ورت ش��بانه روزي 
در كل استان اجرا شد، مأموران با هماهنگي مقام قضايي 
 تمامي محالت آس��يب پذير را مورد بازدي��د قرار دادند، 
 به ط��وري كه تا به اي��ن لحظه تع��داد 184پاتوق توزيع 
مواد مخدر، به خص��وص مواد مخدر صنعتي و شيش��ه 
 شناس��ايي، منهدم و تع��داد433 توزيع كننده شيش��ه 

دستگير شدند.
سردار كرمي عنوان كرد: در جريان اين عمليات ها مقدار 
س��ه كيلو و 160 گرم ماده مخدر شيشه به همراه صدها 
قرص و ماده روانگردان، دو كيلو و 532 گرم هروئين، چند 
قبضه كلت و اسلحه جنگي و شكاري غيرمجاز به همراه 
570 تير جنگ��ي، يك هزار و 210 عدد پايپ اس��تعمال 
شيشه كشف و چندين دستگاه خودرو و موتورسيكلت از 

متهمان توقيف شد.
 فرمانده انتظامي اس��تان تصريح كرد: طرح ويژه مبارزه 
با توزيع كنندگان شيش��ه و روانگردان ها تا ريش��ه كني 
اين ماده از سطح اس��تان، به طور شبانه روزي ادامه دارد 
و مأموران ما ب��ا قدرت و با اس��تفاده از تم��ام امكانات و 
تجهيزات موجود، به جنگ تمام عياری با اين اهريمنان 
كه با توزيع مواد به ناامن كردن جامعه دس��ت مي زنند، 
مي رود. وي در عين حال از تمامي دستگاه ها و نهادهاي 
اس��تان خواس��ت تا براي مبارزه همه جانبه با اين ماده 
 خطرناك پليس را ياري دهند و به شهروندان هم توصيه 
 كرد كه هر گونه اطالعي از پات��وق ها و مكان هاي توزيع 
 م��واد مخدر ب��ه خصوص م��اده مخ��در شيش��ه دارند، 
به س��رعت از طري��ق ش��ماره تلف��ن110و يا ش��ماره 
پيام��ك30051110 پليس را در جري��ان بگذارند تا در 
اس��رع وقت به موضوع رس��يدگي و با خاطي��ان برخورد 

قانوني صورت گيرد. 
سردار كرمي در پايان به مجازات سنگيني كه قانون براي 
توزيع كنندگان و مصرف كنن��دگان مواد مخدر صنعتي 

به خصوص ماده مخدر شيشه در نظر گرفته، اشاره كرد.

دستگیري فردي كه به مقدسات 
توهین مي كرد

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات استان كرمان 
از دس��تگيري عامل توهين به مقدسات در اينترنت خبر 
داد. س��رهنگ اس��ماعيلی در اين باره گفت: در راستای 
طرح مبارزه با سايت های اهانت كننده به مقدسات دينی 
و مذهبی، كارشناس��ان پليس فتا حي��ن رصد و كنترل 
سايت ها، وبالگی را شناسايی كردند كه اقدام به توهين به 
مقدسات كرده بود، بنابراين اقدامات براي شناسايی مدير 
اين وبالگ آغاز و در نهايت متهم شناسايی و درعملياتی 

دستگير شد. 
وي افزود: دراي��ن رابطه رايانه متهم تحت بررس��ی قرار 
گرفت كه حاوی تعداد زيادی فايل حاوی عكس و تصاوير 
مستهجن بود كه متهم پس از رؤيت ادله و مستندات، به 
جرم خود اعتراف و گفت، براي سرگرمی و تفريح مطالب 
طنزآمي��ز را از وبالگ و س��ايت های مختلف جمع آوری 
و در صفحه وبالگ خود به نمايش می گذاش��ته اس��ت. 
رييس پليس فتاي كرمان هش��دار داد: هر گونه توهين 
به مقدسات دين مبين اس��الم و نقل مطالب از نشريات، 
رسانه ها، احزاب و نيز گروه های داخلی و خارجی منحرف 
و مخالف اس��الم به نحوی كه تبليغ برای آنها باشد، جرم 
تلقی شده و پليس با عامالن آن برخوردی قانونی و قاطع 

خواهد داشت.

 انحراف به چپ وانت
سه قرباني گرفت

رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهنمايي 
 و رانندگ��ي ناجا از مرگ س��ه ت��ن در برخ��ورد مرگبار 
وانت پيكان و كاميون بنز خبر داد. س��رهنگ رضا سلبي 
در تشريح تصادفات شبانه روزگذشته در جاده هاي كشور 
با بيان اين كه در 24 ساعت گذش��ته111 فقره تصادف 
 در جاده هاي كش��ور رخ داده اس��ت، گفت: در اين ميان 
14 فقره تصادف منجر ب��ه فوت و 97 فقره تصادف منجر 
به جرح بوده است. وي با بيان اين كه در 14 فقره تصادف 
منجر به فوت 19 تن كش��ته ش��دند، افزود: در 97 فقره 

تصادف منجر به جرح، 125 نفر مجروح شدند.
س��لبی در تش��ريح مهم ترين تصادفات ش��بانه روز، به 
برخورد يك دس��تگاه خودروي س��واري وانت پيكان با 
كاميون بنز در ساعت 10 دقيقه بامداد روز گذشته اشاره 
كرد و گف��ت: در اين حادثه ك��ه در كيلومت��ر 76 محور 
زنجان – خرم دره رخ داد، س��ه نفر جان خود را از دست 
دادند. بررسي كارشناسان تصادفات پليس راه نشان داد 
كه انحراف به چپ راننده وانت پيكان علت بروز اين حادثه 

اعالم بوده است.

در پی وص��ول اخب��ار و اطالعات��ی در خصوص خري��د و فروش 
خودروهای مس��روقه به ش��يوه س��ند � نمره توس��ط دو نفر به 
اسامی »مصطفی . ب« ) 25 س��اله ( و »محمد . پ« ) 23 ساله( 
به پايگاه شش��م پليس آگاهی ته��ران ب��زرگ، هماهنگی های 
قضايی الزم با بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنايی تهران 
انجام و رس��يدگی تخصصی به موضوع در دستور كار كارآگاهان 
پايگاه شش��م پليس آگاهی تهران بزرگ ق��رار گرفت.كارآگاهان 
پايگاه شش��م پليس آگاهی پايتخت در بررس��ی های مقدماتی 
و نامحس��وس خود، اط��الع پي��دا كردند كه مصطف��ی و محمد 
پس از خريد خودروهای تصادفی با خس��ارت بس��يار ش��ديد، با 
جعل اس��ناد و م��دارك متعلق ب��ه اركان هويتی اي��ن خودروها 
 و با همدس��تی دو خواه��رزاده و دايی به اس��امی »محمد . گ« 
) 24 س��اله � خواهرزاده ( و »جعف��ر . م« ) 23 س��اله � دايی ( ، با 
اس��تفاده از اوراق و مدارك شناس��ايی و مالكي��ت مجعول اقدام 
به فروش خودروهای س��رقتی م��ی كردند.در ادام��ه تحقيقات 
نامحس��وس و پليس��ی، كارآگاهان پايگاه شش��م پليس آگاهی 
تهران بزرگ موفق به شناسايی يك دس��تگاه خودرو 206 دارای 

س��ابقه س��رقت به ش��يوه زورگيری و ضرب و جرح مالباخته در 
پايگاه دوم پليس آگاهی تهران بزرگ ش��دند كه خريدار خودرو 
 پ��س از حض��ور در پايگاه شش��م پلي��س آگاهی، ضم��ن اظهار 
بی اطالعی از سرقتی بودن خودرو، در خصوص نحوه خريد خودرو 
به كارآگاهان گفت: »بيس��ت و يكم بهمن ماه سال گذشته يك 
دس��تگاه پژو 206 را از فردی به هويت» محمد . پ« و به صورت 
قولنامه ای خري��داری كردم كه پ��س از انجام كاره��ای اداری، 
فروش��نده خودرو با طرح اين ادعا كه س��ند خودرو به نام يكی از 
بستگانش )دايی( بوده و در حال حاضر در شهرستان سكونت دارد، 
خودرو را به صورت وكالتی ب��ه من واگذار كرد و مبلغ 13 ميليون 
و 400 هزار تومان را به صورت نقد و در ازای فروش خودرو از من 
دريافت كرد.« با توجه به محرز شدن اقدامات مجرمانه متهمان، 
كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهی در اولين مرحله از عمليات 
دستگيری متهمان و با شناسايی محل سكونت و همچنين مغازه 
محل فعاليت آنها در شهرستان اسالمشهر، با اخذ نيابت قضايی از 
بازپرس پرونده، به اين شهرستان رفتند و پس از چندين ساعت 
مراقبت نامحسوس از اين دو مكان و در لحظه حضور متهمان در 

مغازه صافكاری خودرو ، در ساعت 11:45 چهاردهم ارديبهشت 
سال جاري هر دو متهم ) مصطفی . ب و محمد . پ ( دستگير شدند 
و در بازرس��ی از داخل مغازه نيز دو دستگاه خودرو مسروقه 206 
به همراه دو دستگاه خودرو 206 تصادفی كشف شد كه متهمان 
قصد داش��تند تا با تغيير اركان هويتی خودروهای س��رقتی و به 
ش��يوه س��ند � نمره، اقدام به فروش آنها كنند. در بررسی سوابق 
به دست آمده از خودروهای 206 كش��ف شده، مشخص شد كه 
اين خودروها نيز همانند اولين خودرو 206 كش��ف شده، دارای 
سابقه زورگيری به شيوه ايجاد تصادف ساختگی در اتوبان همت 
و دهكده المپيك بوده و متهمان با اطالع كامل از مس��روقه بودن 
آنها، اقدام به خريد هر دستگاه از خودروها به قيمت يك ميليون 
و 500 هزار تومان از »محمد . گ« و »جعف��ر . م« كردند و قصد 
داش��تند تا آنها را به ش��يوه س��ند � نمره و به قيم��ت موجود در 
 بازار خودرو به فروش برس��انند. با دس��تگيری »مصطفی . ب« و 
»محمد . پ« و آغاز تحقيقات در خصوص خودروهای كشف شده 
 از داخل مغازه، هر دوی آنها صراحتا به خريد خودروهای مسروقه از 
»جعفر . م« و »محمد . گ« ) دايی و خواهرزاده ( اعتراف كردند. 
س��رانجام با انجام اقدامات پليسی و شناس��ايی محل های تردد 
احتمال��ی متهم��ان در منطقه مهديه شهرس��تان اسالمش��هر، 
كارآگاهان پايگاه شش��م پلي��س آگاهی، مراقبت نامحس��وس 
از اين محل ها را در دس��تور كار خ��ود قرار دادن��د و دو متهم را 
دس��تگير كردند. در زمان اجرای عمليات دس��تگيری ، متهمان 
با مشاهده كارآگاهان تالش داشتند تا با اس��تفاده از سالح های 
س��رد همراه خ��ود از قبيل چاقو، قم��ه و پنجه بوكس از دس��ت 
مأموران متواری ش��وند كه ب��ا واكنش س��ريع كارآگاهان و قبل 
از هرگونه اقدام برای فرار يا اس��تفاده از سالح س��رد، دستگير و 
به پايگاه شش��م منتقل شدند. با دس��تگيری و انتقال متهمان به 
 اين پايگاه، هر دو متهم در همان ساعت های اوليه دستگيری به 
ده ها فقره زورگيری انواع خودرو به ش��يوه عمدتا ايجاد تصادف 
ساختگی و يا تحت پوشش مسافر اعتراف كردند. متهمان در ادامه 
اعترافات خود به ده ها فقره زورگيری انواع خودرو از نوع پرايد ، پژو 
405 ، پژو 206 ، ماكسيما ، سوناتا ، تويوتا كمری در نقاط مختلف 
تهران به وي��ژه در مناطق غرب و جنوب غرب اعت��راف كردند. با 
 توجه به اعترافات صريح متهمان به سرقت و زورگيری خودرو به 
 شيوه های مختلف، كارآگاهان پايگاه ششم با انجام هماهنگی های

الزم با پليس آگاهی اس��تان البرز و همچنين پايگاه های پليس 
آگاهی تهران بزرگ به ويژه پايگاه های دوم و پنجم آگاهی، موفق 
به شناسايی تعدادی از مالباختگانی شدند كه خودروهای آنها در 

طول سال گذشته و بدين شيوه مورد سرقت قرار گرفته است.

در پی خبر خرید و فروش خودروهای مسروقه

زورگيران خشن پایتخت  دستگير شدند

سارقاني كه خودرو افراد را می دزدیدند و آنها را مورد آزار قرار می دادند، پس از دستگیري از  گروه
سوي پلیس آگاهي تهران بزرگ، به ده ها فقره سرقت و زورگیری انواع خودرو به شیوه  عمدتا حوادث

ایجاد تصادف ساختگی و یا تحت پوشش مسافر اعتراف كردند.
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 چند س��ال اس��ت كه پيرمرد را مي شناس��م؛ هر روز با قفس��ي پر از گنجش��ك مقابل 
اداره پليس آگاهي جا خوش مي كند و با تمام تواني كه برايش باقي مانده، فرياد مي زند: 
 نيت كن و آزاد كن آقا! مريض داري، زنداني داري، بخر و آزاد كن. اين فريادها براي من كه 
 س��ال هاي طوالني هر روز ب��ه بهانه يافت��ن خبر به پلي��س آگاهي مي روم، آش��ناتر از 

هميشه است.
اوايل هر چه از او مي پرس��يدم اين گنجش��ك ها را از كجا مي آوري، با لبخندي كه تنها 
دندان باقي مانده اش را نشان مي داد، مي گفت: آنها را از مولوي مي خرم و بعد بدون آن كه 
اجازه دهد پرسش ديگري مطرح كنم، بار ديگر فرياد مي زد: نيت كن و آزاد كن آقا! براي 

سالمتي مريض و زنداني چشم به راهت بخر و آزاد كن.
اين فريادها هميش��ه بي نتيجه نمي ماند و ش��اهد بودم برخي از روزها، زن و يا مردي با 
تماشاي گنجشك هاي بي قرار درون قفس، اسكناس��ي را كف دست پيرمرد گذاشته و 
گنجشكي را در دست گرفته و با زمزمه اي كه تنها خود مي شنيدند، آن را رها مي كردند 

و تا كورسوي نگاهشان پرنده را دنبال مي كردند.
جمع آوري اين همه گنجشك براي من معمايي شده بود، تا اين كه روزي يكي از مأموران 
 پليس، يك س��ارق مس��لح را دس��تبند زده بود و او را به زندان منتق��ل مي كرد؛ جوان 
س��ارق از مأمور مراقب خواس��ت تا ب��ه او اج��ازه ده��د از پيرمرد گنجش��ك فروش، 
گنجش��ك هايش را خريداري و آزاد كند، اصرارهاي س��ارق باعث ش��د تا مأمور پليس 

موافقت كند.
مرد متهم از پيرمرد تعداد گنجشك هايش را پرسيد و از او خواست همه را آزاد كند تا او 
پول آزادي آنها را بپردازد. با اين پيشنهاد، برق شادي در چشم پيرمرد درخشيدن گرفت 

و او نيز به سرعت تعداد گنجشك ها را شمرد و به خواست مرد مجرم در قفس را گشود.
گنجشك ها يك به يك از دريچه كوچك قفس بيرون آمده و پرواز كردند.

با بيرون آمدن آخرين گنجشك از قفس، پيرمرد پولش را از مرد مجرم طلب 
كرد. مرد متهم در حالي كه لبخند شيطاني مي زد گفت: عمو من 

15 سال حكم زندان گرفتم، تو هم برو به خاطر گنجشك هايت از من شكايت كن و...
پيرمرد عصباني شده بود و ناس��زا مي گفت و مرد زنداني همچنان مي خنديد و از او دور 

مي شد.
كنار پيرمرد نشس��ته و او را دلداري مي دادم كه به يكباره در ميان بهت و ناباوري گفت: 
بي خيال! راس��تش من اين گنجش��ك ها را نمي خرم، بلكه آنها جل��د خانه و همدم من 
هستند. او وقتي تعجب مرا ديد، ادامه داد: سال هاس��ت در يك خانه قديمي كه بيشتر 
به يك باغ ويرانه شبيه اس��ت زندگي مي كنم و چون به ترياك اعتياد دارم، هر روز اين 

گنجشك ها كنار پنجره اتاقي كه در آن زندگي مي كنم جمع مي شوند.
پيرمرد با هيجان ادامه داد: شايد باور نكني؛ به مرور زمان اين گنجشك ها به دود و بوي 

ترياك عادت كرده اند و هر بار كه فردي آنها را خريداري و آزاد 
مي كند، چند ساعت بعد دوباره كنار پنجره اتاق من مي آيند 

و من نيز آنها را گرفته و دوباره مي فروشم...
ب��اور نمي كن��م، او لبخن��دي مي زن��د و لنگان لن��گان با 
قف��س خالي، ب��ا به��ت و حيرت��ي ك��ه در افكارم س��ايه 

انداخت��ه از م��ن دور مي ش��ود و در آخري��ن لحظ��ه 
مي گوي��د: ب��روم ك��ه گنجش��ك ها منتظرن��د، 

 گناه دارن��د، زب��ان بس��ته ها االن خمار
 مي شوند!

آالسکا: خوشحالی ماهی گیر از صید یک شاه ماهی 
قزل آالی 30 كیلویی 

ایران: خوش سلیقگی یک ایرانی در چیدمان باغ 
ساحلی در چالوس

چین: تالش آتش نشانان برای نجات یک مرد از 
درز باریک بین دو دیوار 

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

این جا گوشت انسان می خورند 
230 نفر كه با فرار از كره ش��مالی موفق به پناهندگی در كره جنوبی 
ش��ده اند، از اعدام افرادی كه به جرم فروش و خوردن گوش��ت انسان 
دستگير شده بودند، خبر دادند. به گزارش ايسنا ، در منزوی ترين كشور 
جهان، موضوع آدم خواری برای اولين بار در دوران قحطی سال1990 
كه موجب مرگ دو ميليون نفر شد، فاش شد و بنا به گزارش خبرنگاری 
يونهاپ كره جنوبی، هم اكنون نيز آدم خواری در كره ش��مالی وجود 
دارد. يكی از پناهنده هايی كه به كره جنوبی گريخته اس��ت، می گويد 
ش��اهد اعدام جوانی در ش��هر موس��ان بوده كه جرم��ش آدم خواری 
بوده و قبل از آن هم در س��ال2006 يك پدر و پس��ر در حين خوردن 

گوشت انسان دستگير شده و 
تيرباران ش��دند. همچنان بنا 
به اظه��ارات اي��ن پناهنده ها 
 در س��ال 2009 نيز در ش��هر 
هيه سام، فردی به دليل قتل و 
خوردن گوشت يك بچه اعدام 
ش��د كه در دفاعيه  خود دليل 
اين كار خود را تورم و قحطی 

بيان كرده بود.

مردمی که نانشان به معتادکردن گنجشک ها بسته است

SMS



خبر کوتاهیادداشت

سوپرایز کی روش در  لیست تیم ملی
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی نهایی 24 بازیکن را برای حضور در 
اردوی تدارکاتی ترکیه و دیدار با ازبکستان اعالم کرد. حضور امید نظری 
به عنوان یک دو رگه جدید در این لیس��ت، می تواند سوپرایز کی روش 

برای این اردو قلمداد شود.
 در این لیست از س��یدمهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، 
مجتبی جب��اری، آندرانی��ک تیموریان، فری��دون زندی)اس��تقالل(، 
عل��ی کریم��ی، مه��رداد پ��والدی، غالمرضا رضای��ی )پرس��پولیس(، 
س��یدجالل حسینی)سپاهان(،محس��ن فروزان، احس��ان حاج صفی، 
 محم��د ابراهیمی)تراکتورس��ازی(، ش��هاب گردان ، حس��ین ماهینی

 )ذوب آهن(، ش��جاع خلیل زاده، قاس��م دهنوی )مس کرم��ان(، کریم 
انصاری فرد)س��ایپا(،جواد نکونام )اوساس��ونا(، پژمان نوری)االمارات(، 
محمدرض��ا خلعتبری)الوص��ل(، ه��ادی عقیل��ی )العرب��ی(، علیرضا 

حقیقی)رابین کازان(و  امید نظری )انجل هولم سوئد(دعوت شده است.

همیشه اولویت با تیم ملی است
مدیرعامل باش��گاه س��پاهان در مورد ناراحتی کی روش از این که چرا 
بازیکنان پرسپولیس، استقالل و س��پاهان به اردوی تیم ملی نرفته اند، 
گفت: چه کسی به باشگاه سپاهان نامه زده که باید بازیکن ملی پوشمان 
به اردوی تی��م ملی ب��رود؟ در این زمینه کس��ی با م��ن صحبت نکرده 
 است. همیش��ه با تیم ملی همکاری داشته ایم. باش��گاه سپاهان با همه 
فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف همکاری کرده و همیشه 
اولویت، تیم ملی بوده اس��ت. علیرضا رحیمی در مورد خواس��ته باشگاه 
استقالل مبنی بر در اختیار گرفتن بیش از 10 درصد ظرفیت ورزشگاه 
فوالدش��هر برای بازی با سپاهان، اظهار داش��ت: با فتح اهلل زاده مشکلی 
نداریم و این مسأله دوستانه حل می شود. می خواهیم هواداران استقالل 
با خاطره خوب اصفهان را ترک کنند و میزبانی خوبی برای آنها باش��یم. 
وی در ارتباط با این که برخی می گویند باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با 
بازیکنان سپاهان انجام داده، گفت: از این موضوع بی اطالع هستم و هنوز 
هم که کسی از باشگاه ما نرفته است. تا بعد از بازی با استقالل در خصوص 

فصل بعد تصمیمی نمی گیریم، اما همه بازیکنان خود را می خواهیم.

محمد قاضی از تیم ملی خط خورد
مهاجم تیم ملی فوتبال دو بازی تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی 
2014 را از دست داد.  کارلوس کی روش که روز گذشته اسامی تیم ملی 
را اعالم کرد، به دلیل مصدومیت محمد قاضی نام وی را از این فهرس��ت 
خط زد. قاضی در بازی تمرینی تیم ملی مقابل تیم زیر 22 ساله ها مصدوم 
شد. به گفته امید نمازی، مربی تیم ملی که با رادیو ورزش گفتگو می کرد ، 
این بازیکن به دو بازی قطر و ازبکستان نمی رسد و باید تحت درمان باشد.

 احضار نماینده ذوب آهن 
به کمیته انضباطی

کمیته انضباطی نماینده باشگاه ذوب آهن را احضار کرد. جلسه رسیدگی 
به درخواس��ت تجدید نظرخواهی باش��گاه ذوب آهن اصفهان نسبت به 
شکایت دریافت طلب محمدباقر صادقی با وکالت مسعود رضا، کارگزار 
رسمی فیفا فردا اول خرداد 91 در کمیته اس��تیناف برگزار خواهد شد. 
همچنین نماینده باشگاه ذوب آهن هم به این جلسه احضار شده است. 

عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست.

فردی گوارین در اینتر 
اینتر، فردی گوارین را به خدمت گرفت. س��ران باش��گاه 
نرآتزوری ، ستاره 25 ساله باشگاه پورتو را به خدمت گرفتند. 
سران باشگاه اینتر مراحل جذب فردی گوارین، بازیکن خط 
میانی پورتو را پشت سرگذاشته و این ستاره 25 ساله را باید 
بازیکن جدید نرآتزوری نامید. طبق اعالم باش��گاه پورتو، 
سران باش��گاه اینتر برای جذب گوارین مبلغ 11 میلیون 

یورو پرداخت کردند. 

وستهام لیگ برتری شد 
وس��تهام با برتری دراماتیک مقابل بلکپول، به رقابت های 
فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان صعود کرد.  پیش تر 
تیم های ریدینگ و ساوتهمپتون جواز حضور در رقابت های 

لیگ برتر انگلستان را به دست آورده بودند. 

ویالس بوآس، گزینه مربیگری 
تیم فوتبال لیورپول 

مس��ئوالن تیم فوتبال لیورپول با سرمربی پیشین چلسی 
وارد مذاکره خواهند ش��د. مالکان لیورپ��ول در نظر دارند 
یک مربی جوان را به صورت بلندم��دت به خدمت بگیرند 
و برای همین، به زودی با آن��دره ویالس بوآس وارد گفتگو 

خواهند شد. 

 کسی به پای این بازیکن
 نمی رسد

با ای��ن آق��ای گلی در ج��ام باش��گاه ه��ای اروپا، مس��ی 
ب��ه اولی��ن بازیکن��ی تبدی��ل ش��د ک��ه ب��رای چه��ار 
فص��ل پیاپی ب��ه ای��ن عن��وان دس��ت پی��دا م��ی کند. 
 هرچن��د بارس��ا نتوانس��ت از عن��وان قهرمان��ی اش در 
رقابت های فصل گذش��ته چمپیونزلیگ دف��اع کند، اما با 
ناکامی ماریو گومز در گلزنی در دیدار فینال، لیونل مسی، 
ستاره آرژانتینی بارس��ا با 14 گل زده عنوان آقای گلی این 
رقابت ها را برای چهارمین بار پیاپی به دست آورد.  مهاجم 
ملی پوش بایرن تا پیش از دیدار فینال 12 بار گلزنی کرده 
بود، اما نتوانس��ت آمارش را در دیدار مقابل چلس��ی بهبود 
ببخش��د. بعد از گومز، کریس رونالدو با 10 گل زده در رتبه 
سوم قرار گرفت. مسی فصل گذشته با زدن 12 گل در این 
رقابت ها، با رکورد رودفن نیستلروی در فصل 3-2002 لیگ 
 قهرمانان برابری کرد، اما این فصل عملکرد بهتری داشت و 
دو گل بیشتر به ثمر رساند، اما نتوانست تیمش را بار دیگر در 

این رقابت ها به قهرمانی برساند. 

فوتبال جهان
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پنجشنبه، اولین مراسم سالگرد ناصر حجازی  

 در آستانه فرا رس��یدن س��الروز درگذش��ت ناصر حجازی، اس��طوره فوتبال ایران، خانواده او اعالم 
کرده اند پنجش��نبه این هفته مراسمی را در قطعه نام آوران بهش��ت زهرا برگزار خواهند کرد. ناصر 

حجازی دوم خرداد 1390 درگذشت.

 انتخاب��ی ک��ه در همان ابت��دا به خاط��ر عملکرد درخش��ان 
دکتر ذوالفقارنسب مورد چالش برخی از رسانه ها قرار گرفت، 
ولی س��عید آذری با همان مرام و منش خ��اص خودش اعالم 
کرد پای ابراهیم زاده خواهد ایس��تاد و تحت هر شرایطی از او 

حمایت می کند.
 ابراهیم زاده هم در همان س��ال اول جواب این اعتماد را داد و 
هرچند که در آخرین هفته لیگ قهرمانی را دودس��تی تقدیم 
 فوالد کرد، ول��ی با گرفتن ج��ام حذفی، ذوب آه��ن را بعد از 

شش سال دوباره به جمع تیم های بزرگ آسیایی رساند.
  نوع فوتب��ال ذوب آهن در طی چهار س��ال گذش��ته منهای 
هفته های پایانی لی��گ یازدهم، به عن��وان الگویی برای یک 
فوتبال تاکتیکی بدون ستاره شناخته می شد و ابراهیم زاده از 
ذوب آهن تیمی ساخته بود که به قول بعضی از کارشناسان به 

جای پرستاره بودن، خودش یک تیم ستاره بود.
 حضور در فینال لی��گ قهرمانان آس��یا در مصاف��ی نابرابر با 

تیم های تا دندان مسلح قاره آس��یا و له کردن تیم هایی مثل 
 بنی��ادکار، االتح��اد و اله��الل از دیگر دس��تاوردهای منصور 
 ابراهی��م زاده بود که ب��ه خصوص در ب��ازی با اله��الل، غرور 
ایرانی ها را زنده کرد تا یک ملت از پیروزی ذوب آهن در مقابل 

الهالل شاد شود. 
تردیدی نیس��ت که اگر س��عید آذری با آن ش��یوه مدیریتی 
موفقش در آن ش��رایط حس��اس از ذوب آهن جدا نمی شد، 
شاید ابراهیم زاده این فرصت را پیدا می کرد تا در کنار حمایت 
 همه جانبه مدیرعامل باشگاهش، همه راه های نرفته را برای 
ذوب آهن بپیماید، ولی رفتن آذری، ب��ه نوعی ابراهیم زاده را 
وارد بحث های حاشیه ای و مدیریتی باشگاه کرد که تا به امروز 
هم ادامه داش��ت و در نهایت کار به جدایی ابراهیم زاده از تیم 

محبوبش کشید. 
نه دلیلی و نه خس��رو ابراهیمی هیچ کدام نتوانستند حمایت 
به موقع و درستی از سرمربی تیمشان به لحاظ سخت افزاری 

انجام دهن��د و البته مش��کالت مالی هم مزید بر علت ش��د تا 
امس��ال همه بفهمند که در باش��گاه ذوب آهن، دو پادشاه در 
یک اقلیم نخواهند گنجید و در نهایت کار به جدایی می کشد.

 البته در طی این س��ال ها ایراداتی هم به بعضی از رفتارهای 
منص��ور ابراهی��م زاده وارد م��ی ش��د ک��ه ش��اید در مقابل 
موفقیت هایی که او برای ذوب آهن کس��ب ک��رد، حتی قابل 
برش��مردن هم نباش��د، ولی هرچه که منتقدان ابراهیم زاده 
 س��عی کنند این جدایی را به نف��ع ذوب آهن تفس��یر کنند،

 ولی باز ه��م ابراهیم زاده به عن��وان نم��ادی از مربیان بومی 
اصفهان در طی چهارسال گذشته تمام تالشش را برای موفقیت 
ذوب آهن انجام داد و شاید روزی دوباره باز هم شاهد بازگشت 
سرمربی علم گرای ذوب آهن باشیم که با یک تیم یکدست و 
جوان، بارها و بارها لبخند را ب��ر روی لبان همه مردم اصفهان 

و حتی ایران نشاند.
 

بازگشت کربکندی
 به هرحال با جدایی ابراهیم زاده ش��اید بهترین گزینه ای که 
می توانست در این روزهای پر از مشکل ذوب آهن به داد این 
تیم برسد، رسول کربکندی است که با توجه به تجربه زیادش 
در عرصه مربیگری، باید امیدوار بود که شرایط تیم ذوب آهن 

در فصل آینده الاقل در میانه های جدول پایدار بماند.
 مهم ترین حس��ن حضور کربکندی، این است که باز هم یک 
مربی بومی در رأس تیم فوتبال ذوب آهن حضور خواهد داشت 
و دیگر قرار نیست بودجه این باشگاه به جیب مربیان غیر بومی 
برود که در این س��ال ها هیچگاه نتوانس��ته اند خودشان را با 

شرایط فوتبال اصفهان وفق دهند.
 مهم ترین فاکتور ب��رای حضور موفق کربکن��دی، حمایت از 
سرمربی جدید تیم ذوب آهن است که در این شرایط حساس، 
حاضر شده سکان هدایت این تیم را به عهده بگیرد. کربکندی 
اگر بتواند با یک برنامه ریزی مناسب دستیارانی قابل اطمینان 
و فنی از داخل خود باشگاه برای تیمش انتخاب کند، می تواند 

همان راه ابراهیم زاده را برود. 
حضور مربی مثل تومیس��الو س��اویچ که اگر بتوانند راضی به 
ماندنش کنند، در کنار مربیان دیگری مثل حسن حاج رسولیها 
 و حس��ن اس��تکی به عنوان مربیان جوان و موف��ق مجموعه 
ذوب آهن که دلسوز تیمشان هم هستند، کربکندی را در این 
راه کمک خواهد کرد تا هوادارانی که هنوز نیامده از سرمربی 
تیمشان انتقاد می کنند، در پایان فصل پشیمان شوند که چرا 

این قدر زود دچار اشتباه در تصمیم گیری شده اند.

ذوب آهن حمایت می خواهد          

ابراهیم زاده با افتخار رفت

خرداد ماه سال 1387زمانی  بود که سعیدآذری در کنفرانس مطبوعاتی باشگاه ذوب آهن نام  مسعود 
 منصور ابراهی�م زاده را به عنوان س�رمربی تیم فوتبال باش�گاهش اعالم کرد ت�ا بعد از یک افشاری

نیم فصل کابوس وار با جورجویج و بعد از یک نیم فصل درخشان با دکتر ذوالفقارنسب، هدایت 
ذوب آهن در اختیار منصور ابراهیم زاده قرار گیرد؛ آن هم ابراهیم زاده ای که بعد از جدایی از سپاهان و رفتن به 
تیم ملی، در بازگشت با بی مهری سپاهانی ها روبه رو شده بود و سرانجام قرار شد تا باز هم در اصفهان و البته در 

تیم رقیب سپاهان فعالیت کند. 

بایرن در آخرین گام با 
واگذاری نتیجه در ضربات 
پنالتی، جام قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا را از دست 

داد و ناکام بزرگ لقب گرفت.
بایرنی ها حتی در خیال خود 

هم تصور چنین نتیجه را 
نداشتند .

 در شبی که نویر بهترین 
 عملکردش را برای 

باوارایی هابه نمایش گذاشت، 
آرین روبن سرنوشت بایرن را 

تغییر داد.

مدیران باشگاه 
تراکتورسازی برای 

 رونمایی از تیمی
  مدعی در 

 رقابت های لیگ 
دوازدهم، تصمیم دارند 
یکی از بهترین تیم های 

تاریخ فوتبال ایران را 
 سامان دهند و

در اولین گام، پرویز سوبله 
چوبله را برای سپردن 
سکان هدایت این تیم 

انتخاب کرده اند.

دیدیه دروگبا با بازی خوب 
خودش در فینال لیگ 

قهرمانان، شب رویایی را 
برای خود و هم تیمی هایش 

 رقم زد. او با درخشش 
 خیره کننده خود 

در دیدار با بایرن، به یک 
ستاره بی بدیل در چلسی 

تبدیل شد.دروگبا با این 
درخشش جای خود را در 

 لیست آینده چلسی
 فیکس کرد.

شب فراموش نشدنی  برای دروگبا 

تراکتور مظلومی وارد می شود؟! اندوه بایرنی ها در فینال

عکس نوشت
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شاگردان دی ماتئو موفق شدند در ضربات پنالتی بایرن مونیخ را شکست دهند. شیوه 
بازی،  همان شیوه بازی با بارسلونا بود. دفاع،دفاع و دفاع.تنها شانسی که شاگردان 
 دی ماتئو آورده بودند، این بود که بایرنی ها مثل بارس��لونا اه��ل تیکی تاکا نبودند، 
وگر نه درصد مالکیت توپ و کنترل آن در بازی چیزی ش��بیه بازی آنها با نماینده 
اسپانیا می ش��د.83 دقیقه دفاع و ضد فوتبال روی اعصاب خیلی ها تلنگر زده بود.

شکی نیست که برخی ها اصال این فینال را تماش��ا نکردند و بعضی ها هم به خاطر 
سبک بازی چلسی، ترجیح دادند تا گیرنده های خود را خاموش کنند.

 دقیقه 83 و گل بایرن توس��ط مولر، دل خیلی ها را خنک کرد. بای��رن انتقام تمام 

تیم هایی را که چلس��ی مقابل آنها فقط دفاع کرده بود گرفت. همه چیز تمام شد و 
آلیانس آره نا دیگر غیر قابل کنترل شده بود، اما این شور و هیجان پنج دقیقه بیشتر 
دوام نیاورد و چلسی با گلی که دروگبا با زیبایی هرچه تمام تر وارد دروازه بایرن کرد، 
همه چیز را به تس��اوی کش��اند. اما پس از این گل، همه چیز تغییر کرد؛ هیچ کس 
فکرش را نمی کرد ک��ه 7-8 دقیقه پایانی بازی بایرن مونیخ و چلس��ی تا این اندازه 
جذاب شود. دیگر خبری از دفاع کردن نبود و به نظر، شاگردان دی ماتئو به خودشان 

آمده بودند که بهترین دفاع، همان حمله کردن است.
 هر چه بود 90 دقیقه تمام ش��د ت��ا اضطراب،دله��ره و نگرانی ه��واداران دو تیم به 

وقت های اضافه کشیده ش��ود. مهم ترین اتفاق در دقایق ابتدایی وقت های اضافه، 
اعالم ضربه پنالتی به نفع بایرنی ها بود. روبن فک��ر می کرد که روحیه اش را دارد تا 
بتواند دروازه پیتر چک را باز کند. او پشت توپ ایستاد، نفس عمیقی کشید و ضربه 
پنالتی را زد، اما پیتر چک این ضربه را مهار کرد تا آلیانس آره نا روی س��رش خراب 
شود. س��تاره، چک بود و بس. او جان دوباره ای به چلسی داد تا یک بار دیگر شانس 
مبارزه کردن را داشته باشند.119،118 و 120. آخرین دقیقه از وقت های اضافه به 

این معنی بود که قهرمان باید در ضربات پنالتی مشخص شود.
آغاز ضربات پنالتی و فیلیپ الم به عنوان زننده نخستین ضربه برای مونیخی ها. او 
توپ را وارد دروازه پیتر چک کرد تا در ادامه، گومز و نویر هم ضربه های خود را به گل 
تبدیل کنند. اما برای پنالتی چهارم، اولیچ کروات خوش شانس نبود و ضربه اش را 

جایی زد که پیتر چک به راحتی آن را مهار کرد.
باید گفت که برای چلسی هم ماتا،لوئیس،لمپارد و اش��لی کول چهار ضربه پنالتی 
را زدند که ماتا نخس��تین پنالتی را برای انگلیسی ها از دست داد. همه چیز مساوی 
بود و اشتایگر پشت توپ ایستاد تا آخرین ضربه را برای بایرن بزند. بدون شک باید او 
را بدش��انس ترین بازیکن بایرن لقب داد. اگر تیرک دروازه نبود و ضربه او درست به 
آن نمی خورد، حاال شاید جام قهرمانی از دستان آنها سر نخورده بود. او پیراهنش را 

روی سرش کشید تا صحنه های کابوس وار پس از ناکامی در زدن پنالتی را نبیند.
 ضربه آخ��ر را دروگبا زد. ب��ا اطمینان، ب��دون اس��ترس و خیلی مس��لط. بازیکن 
ساحل عاجی چلسی خالف جهت نویر، توپ را وارد دروازه کرد و تمام. حاال نام باشگاه 
چلسی هم روی جامی که اس��امی قهرمانان را می نویسند حک خواهد شد؛ جامی 
که خیلی ها آرزوی رسیدن به آن را دارند. میلیاردر روسی که در تمام این سال ها با 
خرید ستاره های گران قیمت و تعویض پی درپی مربیان در حسرت قهرمانی اروپا 
بود، با روبرتو دی ماتئو، مربی موقت تیمش به رویایی رسید که 900 میلیون دالر در 

تمام این سال ها برایش هزینه کرده بود. 

نوبت به ناز کردن دی ماتئو رسید
فتح لیگ قهرمانان اروپا و گرفتن جواز حضور در دوره بعدی این رقابت ها و برجای گذاشتن 
کارنامه قابل دفاع برای خود. اکنون او دیگر نگرانی و یا استرسی برای ماندن یا رفتنش از 
چلسی ندارد؛ چرا که جزو محاالت است که میلیاردر روسی به این راحتی دست از او بکشد. 
کسی که او را بعد از س��ال های متمادی با جام قهرمانی چمپیونزلیگ آشتی دوباره داد. 
صحبت از روبرتو دی ماتئو، سرمربی ایتالیایی آبی پوشان چلسی است که با قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا می خواهد بی دغدغه به تعطیالت برود و منتظر نظر مسئوالن و سران 

باشگاه برای ادامه فعالیت او با چلسی است.
دی ماتئو بعد از فتح لیگ قهرمانان اروپا اعالم کرد، اکنون تنها قصد دارد به تعطیالت برود 

و هر تصمیمی باشگاه در مورد آینده او بگیرد، آن را قبول خواهد کرد. 
وی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که نه تنها لیگ قهرمانان را فتح کردیم، بلکه با وجود این 
که در لیگ برتر ششم شده ایم، اما فصل آینده در لیگ قهرمانان حضور خواهیم داشت. بار 
دیگر از آندره ویالس بواس تشکر می کنم، من رابطه بسیار خوبی با او داشتم. او از تابستان 

گذشته با این تیم کار کرد و نقش عمده ای در این موفقیت خواهد داشت.
او در پاس��خ به این س��ؤال که اگر بر روی نیمکت چلس��ی بماند، آیا ب��رای حفظ دیدیه 
 دروگب��ا که در ای��ن بازی س��تاره چلس��ی بود ت��الش خواهد ک��رد، گف��ت: دیدیه در 
 هشت سال اخیر عملکرد فوق العاده ای با پیراهن چلسی داشته، اما ما همیشه در مورد تیم 

صحبت می کنیم. 
تمام بازیکنان در این دیدار عملکرد فوق العاده ای داش��تند و تمام توان خود را در زمین 
گذاشتند. پتر چک در جریان این بازی یک ضربه پنالتی را مهار کرد و اشلی کول در دیدار 
 مقابل ناپولی، چلسی را نجات داد. دی ماتئو در مورد س��ؤال خبرنگاری که از او در مورد 
عکس العمل رومن آبراموویچ، مالک باش��گاه پس از قهرمانی چلس��ی در لیگ قهرمانان 
پرسید، گفت: او همانند دیگر اعضای باشگاه خوشحال بود و لبخند می زد. شاید بسیاری 
از نحوه بازی ما در چند بازی اخیر راضی نباش��ند. ما به آنها احترام می گذاریم، اما بعضی 
اوقات باید بهترین استفاده را از داشته های خود کنید که ما دقیقا همین کار را انجام دادیم. 

آلیانس آره نا،کابوس شب های روبن
تیم فوتبال بایرن مونیخ فرصت قهرمانی در چمپیونز لیگ را به راحتی آب خوردن 
از دست داد تا در جلو چشمانشان این آبی پوش��ان لندن باشند که با میتینگ های 
خاص خود، شب تلخی را برای  آنها  رقم بزنند. در این میان سهم آرین روبن در این 
ناکامی بزرگ، بیشتر از س��ایرین بود. خراب کردن پنالتی توسط او رویایی شیرین 

مردم مونیخ را نقش برآب کرد. 
مهاجم هلندی تیم فوتبال بایرن مونیخ بعد این اتفاق، معتقد است ضربه پنالتی اش 

در فینال لیگ قهرمانان اروپا به جایی نرفته که او می خواسته است. 
آرین روبن می گوید: پنالتی خوبی نزدم. می خواستم توپ را محکم به سمت باالی 
دروازه شوت کنم، اما توپ به اندازه کافی اوج نگرفت. آن یک ضربه پنالتی بسیار بد 

بود؛ البته من پس از آن خوب بازی کردم.
 وی افزود: نم��ی توانم احساس��م را با کلمات بیان کنم. ش��ب وحش��تناکی بود. ما 
دو، س��ه بار احس��اس کردیم می توانیم بازی را ببریم، اما در نهایت بازی را باختیم. 
دیدیه دروگبا، مهاجم چلسی و میش��ل پالتینی، رییس یوفا، در پایان بازی به روبن 
دلداری دادند. روبن در این ارتباط گفت: این که دروگبا و پالتینی مرا دلداری دادند 
خوب بود، اما برای من هیچ ارزشی نداش��ت. من جام قهرمانی را می خواستم و این 

برایم اتفاق نیفتاد. 

قهرمانی دراماتیک چلسی در آلیانس آره نا
آبراموویچ به آرزویش رسید

 میلیاردر روسی که 
در تمام این سال ها 
 با خرید  ستاره های

 گران قیمت و 
تعویض پی درپی 

مربیان در حسرت 
قهرمانی اروپا بود، 
با روبرتو دی ماتئو، 
مربی موقت تیمش 
به رویایی رسید که 
900 میلیون دالر در 

 تمام این 
سال ها برایش 
هزینه کرده بود



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

 بازگشت رجب زاده
 به آغوش ذوب آهن

 رس��ول کربکندی ک��ه باردیگ��ر و پ��س از چند س��ال دوب��اره به 
ذوب آهن برگش��ته، می خواهد تعدادی از ش��اگردان س��ابق اش را 
دوباره ب��ه اصفهان بیاورد. یک��ی از بازیکنان مورد نظ��ر کربکندی، 
مه��دی رج��ب زاده، هافبک فصل گذش��ته فجرسپاس��ی ش��یراز 
 اس��ت که روز گذش��ته ب��ا عق��د ق��رارداد داخل��ی ب��ه ذوب آهن 

پیوست. 
 ش��نیده ش��ده حتی رجب زاده با چن��د بازیکن که ارتب��اط خوبی 
با آنه��ا دارد صحبت کرده تا ب��ه تیم کربکندی بیاین��د. نکته جالب 
این است که اگر جذب رجب زاده به ذوب آهن قطعی باشد، جدایی 
فرشید طالبی از این تیم قطعی  اس��ت، چرا که طالبی ارتباط خوبی 

با رجب زاده ندارد. 

استقاللی ها رنگ عوض می کنند
در آیتم های یکی از س��ریال های طنز نوروزی چند س��ال قبل بود 
که جواد رضویان به تیم خ��ودش گل می زد. بع��د پیراهنش را در 
می آورد و با مش��اهده پیراهن زیرین او مش��خص می شد بازیکن 

حریف بوده است! 
استقاللی هایی که دوست دارند دیدار تیم های سپاهان و استقالل 
را از نزدیک تماشا کنند، قصد دارند با چنین حربه ای وارد استادیوم 
شوند و پیش از ش��روع بازی با تجمع در قسمتی از ورزشگاه به رنگ 

آبی و هواداران استقالل درآیند.
 در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، فوتبال ایران بار دیگر یک اتفاق 

نادر را به نام خود ثبت می کند. 

سپاهان هم خواهان انصاری فرد شد
کریم انصاری فرد مهاجم ملی پوش س��ایپا یکی از بازیکنانی است که در 
فصل نقل و انتقاالت روی بورس قرار دارد. او با پیشنهادهای 
خوبی مواجه شده ولی هنوز تصمیمی برای سال آینده 
نگرفته اس��ت. در طول هفته گذشته مسئوالن باشگاه 
استقالل با تماس های متعدد خود خواهان عقد قرارداد 
با انصاری فرد ش��ده اند و حتی مبلغ قاب��ل توجهی را به 
این بازیکن پیش��نهاد داده  اند. بحث استقاللی شدن 
انصاری فرد در س��ال گذش��ته هم مطرح بود، ولی 
نکته جالب این اس��ت که حاال دو باش��گاه سپاهان 
و پرس��پولیس هم به صورت جدی خواهان جذب 
این بازیکن ش��ده اند. مس��ئوالن باشگاه سپاهان 
و پرس��پولیس در دو روز گذش��ته ب��ا 
انصاری فرد تماس گرفته اند و خواهان 
مذاکره حضوری با این بازیکن شدند. 
این در حالی اس��ت که کریم می خواهد 

بازی در فوتبال اروپا را تجربه کند. 

 آن جا که به نام آماده سازی استان برای مسابقات کشورهای 
اسالمی هزینه های غیر متعارف انجام شد ؟  این رفتار مطلب 
مهمی را مبادر به ذهن می کند که نکند خدایی نا خواسته 
س��قوط اصفهان مایه رضایت آقای مهن��ام و صعود آن مایه 
کدورت خاطر ایشان اس��ت که امروز با وجود این افتخارات 

اظهار نارضایتی می کنند. 
آقای مهنام نمایندگان محت��رم و منتخب مردم در مجلس 
شورای اسالمی را نیز خطاب قرار داده و آنان را به تصمیمات 
شخصی متهم کره اند. ایشان روس��ای هیأت های ورزشی  
زحمت کش و متعهد  اس��تان راکه همگی منتخب مجامع 
هیأت های ورزشی هستند، متهم به پایبند نبودن به ارزش 
 های اس��المی ک��رده و آنها  را انس��ان هایی ترس��و قلمداد 

می کنند. 
روسای هیأت های ورزشی از فداکارترین قشر جامعه ورزش 
هستند که با صداقت و ش��جاعتف با وجو همه کمبود ها به 
مردم خدمت می کنند. در اظهارات مشارالیه آمار و ارقامی 
به چشم می خورد که متأس��فانه باز هم نشان از بی اطالعی 
وی دارد؛ تعداد کل مدال های کسب شده ایران در مسابقات 
گوانگجو 59 مدال بود نه 21 م��دال! اگر منظور فقط تعداد 
مدال های طالست، آنها هم 20 مدال بوده است نه21 مدال! 
اس��تان اصفهان در مجموع 6ش��ش مدال در این مسابقات 
کسب کرده است نه پنج مدال! اگر منظور تعداد مدال های 
طال بوده، اس��تان چهار  مدال طال کسب کرده است نه پنج 
مدال. ام��ا تعطیلی پروژه نقش جهان، به دلیل درخواس��ت 
به حق استاندار محترم استان برای انتقال مدیریت پروژه از 
تهران به اصفهان بود که شرط اول این اقدام تعطیلی پروژه 
و خلع  پیمانکار قبلی بوده اس��ت. این اطالعات و اظهارات، 
بیانگر این است که مشاوره استاندار فهیم استان به مسائل 
ورزشی آشنا نیستند و گرنه حداقل از این قضیه اطالع می 
یافتند. همچنین درمورد بی مهری به قهرمانان باید به اطالع 
مردم خوب استان برسانیم که در 32 سال گذشته تنها پنج 
مراسم تجلیل از قهرمانان برگزار شده است که از این تعداد، 
سه مراسم در دو سال گذشته و در 30 سال گذشته تنها دو 

مراسم برگزار شده است!«
 در پایان این جوابی��ه هم آمده اس��ت: » امیدواریم خداوند 
سبحان قدرت تشخیص سره از ناس��ره را به ما عنایت کند 
تا خدای نکرده در لوای ارزشی بودن، مرتکب منش، رفتار و 

گفتارهای غیر ارزشی نشویم.«

جوابیه
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ورزشکارانالمپیکیپسازلندنمالیاتمیدهند

سازمان مالیات کشور به ورزشکاران المپیکی مهلت داد برای مشکالت خود پس از المپیک اقدام کنند. 300 
ورزشکار به دلیل مشکالت مالیاتی نمی توانستند کشور را برای حضو ر در رقابت های برون مرزی ترک کنند. 
ترس ناشی از این مشکل باعث شد مسئوالن ورزش کشور با مسئوالن سازمان مالیاتی کشور مذاکره کنند. 

بازی امش��ب سپاهان و اس��تقالل در 
مسعود
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان افشاری

آس��یا بدون ش��ک مهم تری��ن بازی 
کرانچار از زمان حضورش روی نیمکت س��پاهان خواهد بود. 
پیروزی در این مسابقه می تواند سرنوشت سپاهان برای فصل 

آینده را هم تغییر دهد.
 بازی دو تیم مدعی فوتبال ایران که حتی تا هفته پایانی لیگ 
یازدهم هم در تعقیب یکدیگر بودند، از آن جهت حساس��یت 
زیادی پیدا کرده است که صعود به مرحله بعد می تواند تمام 
موفقیت ها و حتی ناکامی های یک تی��م را در عرصه داخلی 

تحت تأثیر قرار دهد.  
 ازیک طرف س��پاهان بع��د از رس��یدن به چهارمی��ن عنوان 
قهرمانی اش در لیگ ایران باید برای ادامه این روند و رسیدن 
به جمع هشت تیم برتر قاره آسیا در این بازی به پیروزی برسد 
تا در فص��ل آینده، با توجه ب��ه حضور کرانچ��ار و تقویت تیم، 
بازهم بتوان زردها را در مسیر رسیدن به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا دید. 
در س��وی مقابل اس��تقالل بعد از قرار گرفتن در سکوی سوم 
لیگ، برای این ک��ه هواداران��ش را راضی کن��د و البته پرویز 
مظلومی هم برای فصل آینده روی نیمکت این تیم ابقا شود، 
حریفی سخت برای سپاهان است که شاید تعین تکلیف صعود 

را به ضربات پنالتی هم بکشاند.

 روی کاغذ باید س��پاهان را تیم برتر این مسابقه دانست چون 
شاگردان کرانچار در مرحله مقدماتی مقتدرانه و به عنوان تیم 
اول گروه به مرحله حذفی صعود کردند و در مقابل اس��تقالل 
با اما و اگ��ر در روز پایانی به عن��وان تیم دوم بع��د از الجزیره 
حریف س��پاهان در این مرحله ش��د، ولی بدون شک کرانچار 
 و ش��اگردانش می دانند این بازی ش��رایط وی��ژه ای دارد و 
کوچک ترین اش��تباه از جانب بازیکنان س��پاهان به منزله از 

دست دادن پیروزی برابر استقالل است.
 جن��گ اصلی این ب��ازی در میان��ه میدان رقم م��ی خورد که 
کاپیتان های طراح دو تیم به عن��وان هافبک های مرکزی و 
بازی ساز باید مقابل یکدیگر نبردی تن به تن و لحظه به لحظه 
را داشته باش��ند و هر تیمی که پیروز جنگ های میانه میدان 

شود، شانس برتری در مسابقه امشب را دارد. 
هم مح��رم نویدکیا و هم مجتب��ی جباری، دو نف��ر از بهترین 
هافبک های میانی فوتبال ایران، مردان سرنوش��ت ساز این 
مسابقه هستند که در کنار بقیه هافبک ها باید دنبال توپسازی 

و ایجاد موقعیت گل برای مهاجمان تیمشان باشند.
 در کنار این دو نف��ر، فابیو جانواریو به عنوان یک اس��تقاللی 
سابق در کنار امید ابراهیمی باید فرصت توپگیری را از بازیکنی 
مثل آندو تیموریان بگیرند که توپ مناس��بی به جباری نرسد 
و هافبک همیشه معترض اس��تقالل نتواند کارایی الزم را در 

زمین مسابقه داشته باشد.

غیر از میانه میدان، باید نگاه وی��ژه ای هم به رحمان احمدی 
و سید مهدی رحمتی داشت که در س��ال های گذشته رابطه 
چندان مناسبی با یکدیگر نداشته اند و درخشش رحمان در 
مسابقات امسال به نوعی خروج رحمتی از سپاهان را کمرنگ 
کرده است. اگر رحمان بتواند در بازی امشب دروازه تیمش را 
بسته نگهدارد، بدون ش��ک حقانیت خودش را مقابل رحمتی 

بیشتر از قبل به اثبات رسانده است.
 این بازی پتانسیل رس��یدن به ضربات پنالتی را هم دارد و در 
این صورت تجربه این دو دروازه ب��ان می تواند تیم پیروز این 
مس��ابقه را عوض کند. خط حمله آبی ها در بازی امش��ب، با 
حضور دو مهاجم س��رعتی این تیم یعن��ی برهانی و یرکوویچ 
ش��کل می گیرد. مدافعان س��پاهان به طور خاص باید مراقب 
جاگیری های یرکوویچ در نقاط کور دفاعی تیمش��ان باشند 
که در بازی های قبلی نش��ان داده بازیکن��ی فرصت طلب و 

تمام کننده است.
اما دست سپاهان در خط حمله هم پر اس��ت و برونو سزار در 
مصاف با مدافعان کند استقالل می تواند با همکاری سوکای 
پرسرعت، راه رسیدن به دروازه رحمتی را پیدا کند. به ویژه این 
که س��یدصالحی هم به عنوان بازیکن فصل گذشته استقالل، 
 انگیزه ای مضاعف ب��رای گلزن��ی مقابل تیم س��ابقش دارد. 
به غیر از سید صالحی این بازی پر از چهره هایی با نام بازیکنان 
سابق است که حساسیت مسابقه را تا حد چشمگیری افزایش 

می دهد. 
از بازگش��ت رحمتی و خس��رو حیدری به اصفه��ان گرفته تا 
حضور جانواریو و بیک زاده به عنوان بازیکنان سابق استقالل، 

می تواند  تماشاگران را از دیدن یک بازی زیبا سیر کند.
 از لحاظ آماری این بازی یک نکته جالب دارد؛ استقالل بعد از 
اولین دوره لیگ برتر که با گل فراز فاطمی در اصفهان سپاهان 
را شکست داد، در ده سال گذشته هرگز موفق نشده در اصفهان 

به پیروزی برسد. 
این مسأله نشان می دهد سپاهانی ها از لحاظ روحی و روانی 
 برتری ویژه ای نس��بت به آبی ه��ای پایتخت داش��ته اند و 
کری خوانی مربیان دو تیم در روزهای گذشته حاصل همین 
تفکر پیروزی طلب سپاهانی هاست که قصد دارند با رسیدن به 
جمع هشت تیم برتر قاره آسیا دوباره خاطره طوفان زرد سال 

2007 را در سطح قاره کهن زنده کنند.
برنامه بازی های امروز:

سپاهان - استقالل ساعت 20:30
الجزیره امارات - االهلی عربستان ساعت 20:15

استقالل با ذوب آهن شروع کرد، با سپاهان تمام می شود

چاقودستهخودشرامیبرد تعطیلی ورزشگاه نقش جهان 
درخواست استاندار بود

درجوابیه مدیرکل اداره ورزش
 و جوانان استان مطرح شد
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مزایده
1028 اج��رای احکام ش��عبه 16 دادگاه حقوقی خانواده اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه اجرایی 308/90 اجرای ح/ 16 از خانم درنا ش��ریفی فرزند اله کرم علیه آقای س��ید 
احمد موحد ابطحی فرزند علی محمد به خواس��ته پرداخت مهریه به مبلغ 44 عدد س��که بهار 
آزادی معادل 30/624/000 تومان و 560/000 تومان بابت خس��ارت دادرس��ی و 485/000 
تومان هزینه کارشناسی و مبلغ 8000 تومان هزینه نشر آگهی جلسه مزایده ای جهت فروش 
مل��ک واق��ع در اصفهان خ هاتف کوچه خواجه اعلم نبش کوچه کرباس��ی پ��الک 70 بازدید 
که منزل مس��کونی به ش��ماره پالک ثبتی 7260 بخش 3 ثبت اصفهان دارای حدود 390/50 
مترمربع عرصه پس از رعایت عقب نش��ینی های الزم و حسب االظهار پدر خواهان و حدود 
200 مترمربع اعیانی قدیمی با مش��خصات دیوارها خش��ت و گل و سقف ها چوبی )قسمتی 
بازسازی گردیده( که در سه طرف ساخت و حیاط در وسط واقع گردیده است الزم به ذکر 
اس��ت کل فضای منزل مذکور با اس��کلت فلزی )خرپایی( و پوشش شیروانی مسقف گردیده 
اس��ت. مضافًا بر اینکه دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باشد که ارزش شش دانگ )72 
حبه( محل مذکور شامل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوب به مبلغ 2/950/000/000 ریال 
و ارزش 44 حبه از 72 حبه ش��ش دانگ پالک مذکور به نا سید محمدعلی موحد ابطحی مبلغ 
1/802/777/777 ری��ال برآورد می گردد که ارزش ثمنیه اعیانی مبلغ 368/750/000 ریال و 
سهم هر یک از اناث مبلغ 184/375/000 ریال و سهم هر یک از ذکور 368/750/000 ریال و 
سهم مالک خوانده )آقای سید احمد موحد ابطحی )9( حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ برآورد 
می گردد و در حال حاضر این اجراء س��هم آقای س��ید احمد موح��د ابطحی را که 9 حبه از 
72 حبه مش��اع آن به مبلغ 368/750/000 ریال می باشد به مزایده گذاشته و طبق محتویات 
پرونده در حال حاضر منزل مس��کونی خالی از س��کنه بوده و در تصرف کس��ی نمی باشد 
طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل دیدن کرده و جهت شرکت در خرید در تاریخ 
91/3/20 شنبه ساعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا اتاق 204 طبقه دوم دادگستری کل استان 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده 
کس��ی خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوط را متقبل شود.  مدیر اجرای احکام 

شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان

احضار
1066 چون آقاي احسان زرگر زاده فرزند عبدالرسول شکایتي علیه آقاي سبحان نیازی ماکو 
مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901410ک121 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگي براي روز 91/4/17 ساعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
 و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19143 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان

ابالغ
1090 ش��ماره ابالغیه: 9010100351904946، ش��ماره پرون��ده: 9009980351902070، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 902144، خواهان مریم س��لطانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
شمس اله ش��عبانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبقه 2 اتاق 
ش��ماره 251 ارجاع و به کالس��ه 9009980351902070 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/04/10 و س��اعت 12:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��کان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
م��ی ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر 
 ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزده��م دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

احضار 
1113 چون آقای محمدرضا دلیلی و پریوش صفرزاده فرزندان رضا و محمد ش��کایتی علیه 
آق��ای حاجت مراد فروزنده فرزند عبدالعلی مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 910122 ک 107 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 91/4/12 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 

ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م / الف 2099 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
1114 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200395، ش��ماره پرون��ده: 8809980358000726، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910152، در پرونده کالس��ه 8809980358000726، این ش��عبه 
ابوالفضل باقری به اتهام اس��تفاده از سند مجعول و جعل و دخالت یا معرفی کردن خود در 
مش��اغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری بدون سمت و کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته 
اس��ت. با عنایت به مجهول المکان ب��ودن متهم و در اجرای مقررات م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 
مقرر )مورخ 1391/04/17 ساعت 11( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
 بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی ب��ه عمل خواهد آمد.

م/ الف 2108 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

احضار متهم
1116 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200395، ش��ماره پرون��ده: 8809980358000726، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910152، در پرونده کالسه 9009980364701692 این شعبه آقای 

رس��ول جاللی فرزند باقر به اتهام افتراء تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول 
الم��کان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد ت��ا در موعد مقرر )مورخ 1391/04/17 
ساعت 9( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م / الف 2103  اسماعیلی- منشی 

شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

ابالغ 
1167 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100351400485، ش��ماره پرون��ده: 9009980351400868، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900868، خواهان س��ید حمید طباطباپور دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان ام��ر اله خلیلیان و رض��ا قلی مرادی جوزس��تانی مجهول الم��کان تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهارده��م دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالس��ه 
9009980351400868 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/10 و ساعت 9:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومیو انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه

عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1186 آگهی ابالغ وقت دادرسی به سید معال شاه کرمی فرزند مصطفی موضوع دادخواست 
موسس��ه مالی و اعتباری قوامین مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک که تحت کالسه 900496 
ح / 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل 
اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/4/10 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 

دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. دفتر 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1252 شماره ابالغیه: 9010100351904580. شماره پرونده: 9009980351901891. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901962. خواهان نفیسه صالحی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده محسن 
پور قاس��م تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980351901891 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/11 و ساعت 
10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 

آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 

19805 پیرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

احضار
1325 چون آقای حمید امین الرعایای فرزند تقی شکایتی علیه آقای محمد ستاری فرد فرزند 
محمدرض��ا مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901521ک102 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 91/4/12 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1815 ش��عبه 

102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم 
1362 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200281. ش��ماره پرون��ده: 9009980359501401. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910096. محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت در پرونده کالسه 9009980359501401 برای اس��ماعیل براتی آب کرمی به 
اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رس��یدگی برای مورخه 1391/04/11 س��اعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
الم��کان بودن و عدم دسترس��ی به متهم در اج��رای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 1837 اسماعیلی – منشی 

شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری اصفهان 

احضار
1368 چون آقای محمدرضا دلیری ش��کایتی علیه آقای مرتضی مؤذنی مبنی بر فحاش��ی - 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881004 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/4/14 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1843 محس��نی – مدیر 

دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
1369 چون آقای مرتضی کمالی فر شکایتی علیه آقای ناصر قاسم پور مبنی بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901030 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
ب��رای روز 91/4/17 س��اعت 8/5 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باشد، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1844 محس��نی – مدیر دفتر ش��عبه 120 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

فقدان سند مالکیت 
1398 ش��ماره: 1743. آقای علی کیوانداریان فرزند احمد باس��تناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رس��ما گواهی شده مدعی مفقود شدن س��ند مالکیت خود از سه 
183 واقع 

177 دانگ مش��اع از ششدانگ باغ به انضمام س��اختمان موجود در آن پالک شماره 
در مهرگرد بخش ثبتی س��میرم که در صفحه 580 دفتر 29 امالک ذیل ثبت 5715 بنام آقای 
عباس��علی صدری فرزند س��یف اهلل ثبت و صادر گردیده و بعدا بموجب سند رسمی شماره 
22495-81/12/4 دفترخانه 6 س��میرم باو انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نش��ده 
چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود 
س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور 
المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2499 موسوی – رئیس ثبت اسناد 

و امالک سمیرم 

ابالغ رأی
1438 ش��ماره دادنامه: 9009970352802060، ش��ماره پرون��ده: 9009980362001412، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901125، ش��اکی: آقای علیرضا کریمی به نشانی اصفهان خ رودکی 
ک��وی کرمان��ی پ 21 یا خ رودکی ک ش کرمانی بن بس��ت بهرامی ن��ژاد پ 21، متهم: آقای 
عل��ی عاب��دی کیچی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ه��ا: 1- ایراد جرح عم��دی با چاقو، 2. 
تخری��ب،  3. توهی��ن، گردش��کار: دادگاه خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح زی��ر مبادرت 
بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای عل��ی عابدی کیچی که بلحاظ 
 متواری اعالم ش��دن از طریق نش��ر آگهی بجلس��ه دادرس��ی دعوت بحضور ش��ده اس��ت 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با اس��لحه س��رد )چاقو( و ایراد توهین نس��بت به آقای 
علیرضا کریمی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و نظریه پزش��ک قانونی و گ��زارش مأمورین 
انتظام��ی و ق��در متیقن حاص��ل از اظهارات ش��هود و مت��واری بودن مته��م و در نتیجه 
ع��دم دفاع مؤث��ر و مؤیداً به س��ایر قرائ��ن و امارات قوی��ه منعکس در پرون��ده مجرمیت 
 وی باعتق��اد دادگاه ثابت تش��خیص فل��ذا دادگاه باس��تناد م��واد 425 و 484 و 481 قانون 
مجازات اس��المی مش��ارالیه را بابت ایجاد بریدگی قدام بند ابتدایی انگش��ت حلقه دست چپ 
2 دیه کامل انس��ان 

دامی��ه و کبودی زی��ر چانه و بریدگی دامی��ه کتف چپ به پرداخت 3000
2 دی��ه کامل انس��ان در حق مصدوم 

3 دی��ه کامل انس��ان و پرداخت 200
و پرداخ��ت 1000

آق��ای علیرضا کریمی محکوم می نماید تا در مهلت یکس��ال از تاریخ وقوع بزه تأدیه نماید. 
دادگاه از حی��ث جنب��ه عمومی قضیه بزه��کار موصوف الذکر را باس��تناد تبصره ذیل ماده 
614 قان��ون مجازات اس��المی به تحمل مدت س��ه ماه و یک روز حب��س تعزیراً محکوم می 
نمای��د. دادگاه باس��تناد م��اده 608 قانون مجازات اس��المی نامبرده را بلح��اظ ارتکاب بزه 
 توهی��ن ب��ه پرداخت مبل��غ یک میلیون ری��ال بعنوان ج��زای نقدی تعزی��راً در حق صندوق 
دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام دیگر آقای علی عابد کیچی مبنی بر تخریب اموال 
مغ��ازه آق��ای علیرضا کریمی بلحاظ فق��دان دالئل کافی اثباتی موجب حص��ول قطع و یقین 
و فراغ��ت وجدان محکمه و توجهًا حاکمیت اصل برائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران رأی بر برائت متهم از بزه انتس��ابی را ص��ادر و اعالم می دارد. 
رأی ص��ادره غیاب��ی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس 
وفق مقررات قانونی در مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان می باش��د. م الف/ 2426 حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1439 ش��ماره دادنامه: 9009970352802021، ش��ماره پرون��ده: 9009980363001200، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901115، ش��اکی: خان��م مرجان رحیم��ی به نش��انی خ بزرگمهر 
خ مفت��ح روبروی باش��گاه پیروزی پ 70، متهم: آقای مصطفی س��توده به نش��انی مجهول 
الم��کان، اته��ام ه��ا: 1. ضرب و ج��رح عم��دی، 2. توهین، 3. افت��راء، 4. تهدید، گردش��کار: 
 دادگاه خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص اته��ام آقای مصطفی س��توده فرزند محمدعل��ی مبنی بر ای��راد صدمه بدنی 
 عمدی و ایراد توهین نس��بت به ش��اکیه خانم مرجان رحیمی با عنایت به ش��کایت ش��اکیه 
و نظریه پزش��ک قانونی و گزارش مأمورین انتظامی و قدر متیقن حاصل از اظهارات شهود 
و مطلعی��ن و مت��واری بودن مته��م و در نتیجه عدم دف��اع مؤثر و مؤیداً با س��ایر قرائن و 
 ام��ارات قویه منعک��س در پرونده مجرمی��ت وی باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه 
باس��تناد ماده 484 قانون مجازت اس��المی مش��ارالیه را بابت ایجاد کبودی س��مت چپ و 
7/5 دیه کامل انس��ان در 

کبودی س��مت راس��ت گردن و کبودی قدام آرنج چپ بپرداخت1000
 ح��ق مصدومه خان��م مرجان رحیمی محکوم م��ی نماید تا در مهلت یکس��ال از تاریخ وقوع 
ب��زه تأدیه نمای��د. دادگاه از حیث جنبه عموم��ی قضیه بزهکار موصوف الذکر را باس��تناد 
 تبص��ره 2 ذیل ماده 269 قانون مجازات اس��المی و با رعایت و اعم��ال بند 2 ماده 3 قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ سه میلیون 
ری��ال بعنوان جزای نقدی تعزی��راً در حق صندوق دولت محکوم می نمای��د. دادگاه بزهکار 
یاد ش��ده را بابت ارتکاب بزه توهین باس��تناد ماده 608 قانون مجازات اس��المی بپرداخت 
 مبلغ ی��ک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی تعزیراً در حق صن��دوق دولت محکوم می نماید. 
در خص��وص اته��ام دیگر نامب��رده مبنی بر ایراد افتراء و تهدید نس��بت به ش��اکیه مذکور 
نظ��ر باینکه باعتق��اد دادگاه ارتکاب بزه ه��ای معنونه از ناحیه متهم ب��ا عنایت به محتویات 
پرون��ده امر و تحقیقات اولی��ه بعمل آمده محل تردید تش��خیص می گردد ف��ذا دادگاه نظر 
 ب��ه مرات��ب مرقوم بلحاظ فق��دان دالئل کافی اثبات��ی موجب حصول قط��ع و یقین و فراغت 
وجدان محکمه و توجهًا حاکمیت اصل برائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران رأی بر برائت متهم از بزه های انتسابی را صادر و اعالم می دارد. رأی صادره 
غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی واخواهی در این دادگاه و س��پس وفق 
مقررات قانونی در مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان می باشد.  م الف/ 2425 حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
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 نمایش کبوتری ناگهان 
به صحنه می رود

 از دیروز نمایش »کبوتری ناگهان « در سالن اصلی تاالر هنر به روی 
صحنه رفت.

 به گزارش فارس، میثم بکتاش��یان در این مورد اظهار داش��ت: این 
نمایش، داستان زنی را روایت می کند که تنها بازمانده یک خانواده 

قجری است و باردار نمی شود.
وی افزود: در اندرونی، همه پیگیر علت موضوع و درصدد رفع مشکل  

هستند که خبری به گوش زن می رسد و در ادامه اتفاقاتی می افتد.
مدیر تاالر هنر اصفهان درباره عوامل این نمایش نیز  گفت: نمایشنامه 
این تئاتر را محمد چرم شیر به نگارش درآورده و کارگردانی آن نیز بر 

عهده الهام زنجانی است.
وی ادامه داد: الهام رضای��ی، الهام طهموری، الهام زنجانی، مهس��ا 
جوادپور و ویدا شکروی در نمایش »کبوتری ناگهان« به ایفای نقش 

می پردازند.
تئاتر »کبوتری ناگهان«  از 31 اردیبهشت  تا 10 خرداد از ساعت  19 
در تاالر هنر، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

اجرا می شود. 
عالقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند به تاالر هنر واقع در 
میدان الله، جنب فروش��گاه رفاه مراجعه و یا برای کس��ب اطالعات 

بیشتر با شماره 5660881 تماس بگیرند.
همچنین این نمایش در تاریخ های  چهارم و پنجم خرداد  دو اجرای 

جداگانه در ساعت های 19 و 20:30 دارد.

قاتلی که عاقبت به خیر شد
 

»درستکارترین قاتل دنیا« به نویسندگی افشین هاشمی وکارگردانی 
حسین عبداللهی هفته گذشته روی صحنه تاالرهنر بود. این نمایش 
 یک گروتس��ک درباره قاتلی اس��ت که فکر می کند مقتول را دراثر 
 یک اش��تباه از دس��ت داده وتنهای��ی اش را برای تماش��اگر روایت 
می کند، اما درواقع مقتول کش��ته ش��ده وهمه چیز درپایان عوض 

می شود. 
 قاتل بدش��انس ما درآخرین لحظه تبدیل به »درس��تکارترین قاتل 
دنیا« می شود و مدال ها بر سینه اش نصب می شوند. درستکارترین 
 قاتل دنیا در اجرا بس��یار موفق ب��ود و باید آن را یک��ی از تئاترهای
  ویژه اردیبهش��ت تئات��ر اصفهان دانس��ت که درکن��ار متن قوی و

تأمل برانگیز، بامؤلفه های فانتزی اش تماش��اگر را ت��ا پایان با خود 
همراه می کند.

حسین عبداللهی درباره این که درستکارترین قاتل دنیا چگونه شکل 
گرفت، به ایمنا گفت: سال گذش��ته تاالر هنر برای دومین جشنواره 
نمایش کمدی فراخوان داد که درآن زمان یکی متن افشین هاشمی 
برای اجرا در ذهنم بود که درسومین جشنواره »آتشکار« اجرای آن 
را دیده بودم ویکی دیگر هم متن »ش��ب سیزدهم« آقای امجد بود.

درنهایت، متن آقای هاشمی انتخاب شد. 
آن زمان با همه ش��تابزدگی هایی که دراجراهای جشنواره ای اتفاق 
می افتد، نمایش را با نواقصی روی صحنه بردیم. اما دراین اجرا دیگر 

آن شتابزدگی نبود و نواقص را برطرف کردیم.
این کارگردان درباره اس��تقبال از نمایش اظهار داشت: درشب آخر 
عده ای از تماش��اگران پش��ت درهای بس��ته ماندن��د و در مجموع 

استقبال عالی بود. 
حتی در چند ش��ب مردم ا یس��تاده نمایش را تماش��ا می کردند و 
بازیگران نگران خس��تگی تماشاگران بودند وس��عی کردیم نمایش 

را زودتر تمام کنیم. 
خوشبختانه مخاطب عام وخاص، هردو این کار را دوست داشتند. فکر 
می کنم این هم برمی گردد به همان ترجیح گفتن تلخی ها به زبان 
شیرین. دوست ندارم مخاطب را آزار بدهم. درپس همین خنده ها 

نیز اندیشه ای وجود دارد.
وی درباره برنامه های بعدی گروه گف��ت: دوکار را آماده اجرا دارم، 
اما دغدغه اصلی من اجرای نمایش��ی از رمان »گ��زارش یک قتل از 
پیش اعالم شده«براساس نوشته گابریل گارس��یا مارکز است. یک 
 نمایش هم به س��فارش تهران به نام »آهس��ته برفراز کارون« آماده

 اجرا دارم.

اصفهانی ها  درکرمانشاه درخشیدند  روابط عمومی حوزه هنری اول شد  از استاد منصوری تجلیل شد
گروه فرهنگ - حوزه هنری استان 
اصفه��ان ب��ا حض��ور در بخش های 
مختلف س��ومین جش��نواره تولیدات 
مراکز اس��تانی با کس��ب هشت مقام، 
خوش درخش��ید. حوزه هنری استان 
اصفهان در بخ��ش ادبیات پایداری در 
زمینه کتاب دف��اع مقدس ب��ا کتاب 
»وقتی پلنگ خواب اس��ت«، نوش��ته 
حجت شاه محمدی، در بخش مجموعه 
کتب تجسمی و همچنین در بخش حجم و نقش برجسته با اثر مرتضی نعمت الهی 
و در گرایش هنری تولید موسیقی ایرانی )سنتی ( با کتاب »ردیف سازی و آوازی 

مکتب اصفهان« موفق به کسب مقام اول این جشنواره شد.
در بخش خوشنویسی در رشته نسخ جایزه رتبه دوم  به مصطفی رضایی از حوزه 
هنری استان اصفهان تعلق گرفت و در بخش نگارگری گل و مرغ جایزه رتبه سوم 
به رضا بدرالسماء اهدا شد. در بخش رسانه های دیجیتال نیز از وب سایت حوزه 

هنری استان اصفهان تقدیر شد.

گروه فرهن�گ - روابط عمومی حوزه 
هنری اس��تان اصفهان که در هفتمین 
جش��نواره روابط عمومی های اس��تان 
اصفهان شرکت کرده بود، موفق به کسب 
مقام نخس��ت بخش اطالع رس��انی این 

جشنواره شد.
در بخش اطالع رس��انی، پ��س از حوزه 
هنری اس��تان اصفهان، خان��ه صنعت 
معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان مقام 
دوم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مقام سوم را کسب کردند. 
در همین بخش دیپلم افتخار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، 
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان و  ش��رکت ذوب آهن اصفهان اهدا شد. این 
بخش شامل ارسال بیانیه های خبری به رسانه ها، اخبار چاپ شده در رسانه ها، 
برگزاری نشست های مطبوعاتی، همکاری با رسانه ها، گزارش های مطبوعاتی 
و عملکرد، س��فرهای مطبوعاتی، خبرنامه داخلی )نشریات داخلی (، بولتن های 

خبری می شد. 

گروه فرهنگ - درمراسم اختتامیه 
سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز 
اس��تانی، ازهنرمند اصفهانی، اس��تاد 

حسن منصوری تجلیل شد.
استاد حس��ن منصوری یکی از اساتید 
برجسته در زمینه نوازندگی نی است. 
وی متول��د 1339 در ش��هر اصفهان 
است. موسیقی را از کودکی شروع کرد 
اما به طور رس��می از س��ال 135۴نزد 
اس��تاد احمد هنرمند در کل��وپ هنری دانش آموزان در رش��ته نی آغ��از به کار 
کرد و در سال ها ردیف موس��یقی ایرانی را نزد ایشان فرا گرفت. سپس به وسیله 
ایش��ان به اس��تاد عباس کاظمی اصفهانی معرفی ش��د و ردیف مکتب اصفهان 
را تکمیل ک��رد. همچنین از محضر اس��تاد غ��ازی نیز بهره های ف��راوان برده و 
شیوه استاد حس��ن کس��ایی را نیز از طریق نوارهای ایش��ان و گاهی حضوری، 
 فرا گرفت. وی ه��م اکنون در مراک��ز فرهنگی هنری اصفهان مش��غول تدریس 

موسیقی است.

خبر  ویژه

صحنه

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 790  |  دو شنبه 1  خرداد 1391 | 29 جمادی الثانی  1433

10
هیتلر را کامل تر بشناسید 

 بی��ژن اش��تری در ادام��ه  ترجم��ه  آث��اری درب��اره  تاری��خ ق��رن بیس��تم و ارای��ه  
زندگینامه  دیکتاتور های قرن بیس��تم، کتابی دوجلدی را درباره   آدولف هیتلر در دست 

ترجمه دارد.
 سمینار مطبوعات ایران 

دوساالنه شد 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 

وزارت ارشاد 
محمدجعفر محمد زاده 

به دلیل حجم باالی فعالیت های انجام شده و تعداد مقاالتی که باید 
به سمینار مسائل مطبوعات ایران ارسال شود، برگزاری این رویداد به 

صورت دوساالنه مطلوب تر است.
 چ��را ک��ه برگ��زاری س��مینار مطبوع��ات ب��رای قش��ر خبرنگار 
و روزنامه نگار یک ضرورت اس��ت. ب��ه همین دلی��ل امیدواریم در 
س��مینار مس��ائل مطبوعات ایران درباره آین��ده مطبوعات بحث و 
راهکارهای بس��یار مناسبی 
 ب��رای پیش��برد رس��انه ها 
مطرح شود. مباحثی که قرار 
اس��ت در چهارمین سمینار 
مس��ائل مطبوع��ات ای��ران 
مطرح ش��ود، بیش��تر حول 
مح��ور مباح��ث حقوقی و 

صنفی روزنامه نگاری است.

 احوالتان را که جویا شدیم، گفتند: نام 
خانوادگی اصلی ش�ما لقاء هس�ت و به 

جقه معروفید، چرا؟ 
یک ش��ب در ایام جوانی به دعوت آقای فرهمند 
)که بیش��تر هنرمندان را دعوت کرده بودند( به 
عمارتی کنار پ��ل چوب در ب��اغ کازرونی دعوت 

بودم.
پس از اجرای برنامه ها، آخرشب از آن طرف پل 
صدای آواز و ساز با درآمد همایون شروع شد. بنده 
بی اختیار گوش��ه چکاوک را ج��واب دادم. از آن 
طرف درجواب من بیداد خوانده شد. من هم فرود 

همایون را خواندم.
بعداز اتمام ساز و آواز، از آن طرف پل پرسیدند:چه 

کس��ی برای ش��ما می خواند؟ از ط��رف ما آقای 
نورده گفتند :چه کسی برای شما می خواند؟آنها 
گفتند: برای ما تاج می خواند.آقای نورده به مزاح 
فرمودند: برا ماهم »جقه«م��ی خواند. می دانید 
که جقه شاه، پر پرنده اس��ت که روی تاج پادشاه 

می گذاشتند. 
فردای آن شب هم در تئاتر اصفهان اعالم کردند 
که اینک توجه ش��ما را به اجرای خواننده جوان، 
اکبر جقه جلب می کنیم. این گونه شد که از آن 

موقع معروف به اکبر جقه شدم. 
 متولد چه سالی هستید؟

متولد 1311 هستم.
اساتید ش�ما در زمینه آواز چه کسانی 

بودند؟ 
اولین اس��تاد من یک گرامافون دس��تی بود که 
دخترخاله مادرم به خاطر عالقه من به موسیقی 
به من هدیه داده بود و ط��رز کار را هم به من یاد 
داده بود. آوازه��ای صفحه را گ��وش می دادم و 
عین آن را می خواندم. ولی از محضر اس��اتیدی 
چون مرحوم حس��ین یاوری، مرح��وم مرتضوی 
ک��ه درتئات��ر کار می کردند و گوش��ه ه��ارا هم 
می ش��ناختند و آقای عباس سروری، اسماعیل 
خان مهرتاش، نورعلی خان برومند و آقای حسن 
مش��حون و دانس��ته های آقای تاج وکسایی نیز 

استفاده کردم.
ظاهرا با آقای تاج خیلی صمیمی بودید. 

با خانواده ایشان در تماس هستید؟
بله. رفاقت ما با آقای تاج ناگفتنی است. بچه های 
ایشان من را خیلی دوست دارند و من هم به آنها 

ارادت خاص دارم.
ت�ا جایی که م�ا خبرداریم، خانه ش�ما 
ظاهرا محفل موسیقی بود. چه کسانی 

منزل شما رفت و آمد داشتند؟
بله، با خیلی از هنرمندان بزرگ اصفهان و تهران 
رفت و آمد داش��تیم. مثل کس��ایی، ت��اج، صبا، 
داریوش رفیعی، بدیع زاده و خیلی از شعرا مثل: 

رهی معیری، شهریار و...
 همکاری ش�ما با رادیو از چ�ه زمانی و 

چگونه شروع شد؟
زمانش یادم نیس��ت. قبل از ازدواج بود که برای 
اس��تفاده از محضر اس��اتید به تهران رفته بودم و 
رفتم رادی��و. خدمت آقای معینی��ان، مدیر رادیو 

رسیدم برای اجرا در رادیو.
 ایشان برای آقای صبا نامه نوشتند و من خدمت 
آقای صبا رس��یدم. ایش��ان با پیانو و ویولون هر 
گوش��ه ای را زدند، من عین همان را خواندم. از 
همان جا شد که ایش��ان صدای مرا پسندیدند و 

من هم کار رادیو راشروع کردم.
ضرب�ی خوان�دن را از چ�ه کس�ی 

فراگرفتید؟
به س��فارش آقای صبا خدمت خان��م آذر عظیما 

ضربی خوانی را فراگرفتم. 
 چ�را کار خوانندگ�ی را ارکس�ترال و 
حرفه ای ادامه ندادی�د، در حالی که با 
گستره صدایی باال و جنس خوب صدا و 
شهرت خوبی که داشتید می توانستید 
از خوانندگان حرفه ای ارکس�تر ایران 

باشید؟
به خاطر این که در آن زمان از من می خواستند 
کار مطربی انجام بدهم و دوست نداشتم برچسب 
مطربی روی من بخورد. بنابراین حرفه ای بودن را 

برای همیشه کنار گذاشتم.
 فرمودید کار س�ینما و تئاتر هم انجام 
داده ای�د. اس�م کارهایی ک�ه کردید 

خاطرتان هست؟
نه. فقط فیلم »دزد عشق« که نقش مقابلم خانم 

شهال ریاحی بود و در اصفهان با ارحام صدر تئاتر 
»جیپ شخصی« را نقش آفرینی کردم. کار دوبله 
هم انجام داده ام. در تئاتر فردوسی تهران هم ساز 

و آواز اجرا کردم.
 چه س�الی از ش�هرداری بازنشس�ته 

شدید؟
بنده حدود سی سال در شهرداری اصفهان خدمت 
کردم و بیس��ت س��ال پیش )1371( بازنشسته 

شدم.
 خدمات ش�ما در ش�هرداری هم قابل 
تحسین است. از طرحی که اجرا کردید 

بگویید.
من در ش��هرداری باجان و دل کار می کردم. گاه 
ساعت ها تا ده شب کار می کردم، بدون این که 
اضافه کاری بگیرم. کار اصل��ی ام در بایگانی بود 
ولی در قس��مت های دیگر هم هر کار از دس��تم 
بر می آمد، ب��ه ویژه ب��رای ارباب رج��وع، انجام 
می دادم. طرح ادغام نوس��ازی و شهرس��ازی را 
من ارایه کردم که خیلی ها مخالفت کردند، ولی 
ش��هردار وقت گفت ما طرح را شروع می کنیم تا 
ببینیم جواب می دهد یا ن��ه. این طرح برای این 
بود که خدمات به س��هولت انجام شود و در وقت 
صرفه جویی شود و ارباب رجوع کمتر اذیت شود. 
 یکی از خاط�رات خوبت�ان را برایمان 

بگویید.
بهترین خاط��رات من با آقای ت��اج بود که خیلی 
وقت ها به اتفاق دوس��تان با زیرش��لواری بساط 
تاس کباب را بر می داشتیم و می رفتیم زیر پل 
خواجو ناهار درس��ت می کردیم و س��از و آوازی 
اجرا می کردیم و تنمان را ب��ا آب زنده رود صفا 
می دادیم، حیف که خیلی از آن سال ها گذشته 

است.

یک مثنوی حرف برای گفتن دارد، اما مشکل 
حنجره و نیاز به اکسیژن نمی گذارد برایمان 

بیشتر بگوید. 
با خواهش فراوان راضی شد تا دم در نیاید. 
دس�ت ها و پیش�انی اش را به شیشه اتاق 
چس�بانده بود و با چش�مان پر از خاطرات 

سال های دور، ما را بدرقه کرد.

گفتگوی  با استاد پیشکسوت آواز 

 حاال کارم شده همکاری با کپسول اکسیژن 

زهرا  زنگ را که زدیم، پیرمردی کهنسال و عصا به دست، درحالی که به سختی نفس می کشید، در  را به رویمان گشود و با 
روی خوش و بسیار صمیمی از ما استقبال کرد. گویا این رسم هنرمندان بزرگوار است که در هر شرایطی به استقبال رجایی 

میهمان بروند. استاد اکبر لقاء )جقه( که به کمک دستگاه اکسیژن نفس می کشد، این روزها حال خوبی ندارد چون به 
قول خودش: »حاال کارم شده همکاری با کپسول اکسیژن.« 

نقد عکس

از اصفهان

درمرکزعکس، و درمحور میانی یک ترکیب بندی مثلثی، انسانی فربه، با لباسی تیره 
ایستاده است. با هر بار نگاه کردن به عکس، مخاطب، فورا انسان ایستاده را می بیند و 
چشمش با حرکت از پا تا به سر انسان، به چشم های سوژه می رسد. سپس نگاه مخاطب 
با یک حرکت نزولی، جهت نگاه مرد شکارچی را دنبال می کند تا به سر گوزن شکار شده 
 برسد. نگاه مسلط انسان به شکارش)دید از باال به پایین(، بر تسلط کامل انسان بر 
محیط زیستش و حتی محیط زیست سایر موجودات تأکید می کند.
تقریبا پالت رنگی تمام تصویر، تونالیته های نزدیک به هم سفید است و انسان در مرکز 
تصویر با کنتراست رنگی چشمگیر نسبت به رنگ بقیه  عناصر و همچنین زمینه  کار، با 
لباسی سراسر تیره نشان داده شده است.عکاس تسلط انسان بر طبیعت و جفایی که با 
خودکامگی تمام به بقیه  ساکنان زمین روا داشته را به خوبی به تصویر کشیده است. گوزن 
شکارشده در حالتی رقت انگیز و بی دفاع، در پای انسان افتاده است. این حالت او، بیننده 
را مجبور می کند برای گوزن دل بسوزاند و از انسان شکارچی بیزار شود. جالب این که 
لبخندی که بر لب های شکارچی نقش بسته، این نفرت را بیشتر می کند. به نظر می رسد 
او هیچ نیاز حیاتی به گوشت این گوزن نداشته و فقط برای دل خود او را شکار کرده و حاال  
انسان پیروزمندانه و محکم ایستاده است و با لبخندی از ته دل، به قربانی خود می نگرد. 
این عکس مرا یاد قسمتی از اشعار گروس ملکیان می اندازد:»فردا انسان پا به کوچه 
می گذارد، و درختان از ترس، پشت گنجشک ها پنهان می شوند«
فاطمه شیرسپهر
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فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره انگلستان 
 »Holmfirth«یک فیلم کوتاه ایرانی به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم
انگلس��تان راه یافته است. »امشب وقت خوبی واس��ه مردن نیست« ساخته علی 

عسکری، به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارد.
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 امید دریافت نخل طال
در حال��ی ک��ه بس��یاری از 
فیلم ه��ای برگزی��ده تاری��خ 
جش��نواره فیل��م ک��ن، آثاری 
ن��د، ام��ا ب��ا  اقتباس��ی بوده ا
 آغاز ه��زاره س��وم تنه��ا دو اثر 
توانس��ته اند، بر اس��اس رمانی 
ارزش��مند نخل طال را بگیرند. 
اتفاقی ک��ه می تواند ب��ار دیگر 
در این دوره ب��رای فیلم »روی 
جاده« تکرار شود.  این جشنواره در دوره ش��صت و پنجم  خود چند 
انتخاب برای برگزیده شدن یک فیلم اقتباسی در بخش مسابقه دارد. 
براس��اس گزارش گاردین، در دهه نخست هزاره س��وم تنها دو فیلم 
»پیانست« به کارگردانی رومن پوالنسکی و »کالس« به کارگردانی 
لوران کانته توانس��تند به عنوان آثاری که براساس آثار اقتباسی این 
افتخار را کس��ب کرده اند، نخل طال را دریافت کنند. در س��ال های 
دیگر کارگردانانی نخل ط��ال را دریافت می کردند که خودش��ان یا 
دیگری،  فیلمنامه اورجینالی را انتخاب کرده بودند. اما امسال یکی 
از این فیلم ها ش��انس زیادی برای بردن جایزه کن دارد. فیلمی که 
براساس یک رمان موفق ساخته شده و والتر سالس  آن را کارگردانی 
کرده است.سالس فیلمنامه »روی جاد« را براساس داستانی نوشته 
جک کروآک نوشته  اس��ت که از امیدهای دریافت شصت وپنجمین 

جشنواره فیلم کن به شمار می آید.  

پوستر فیلم پرومتئوس منتشر شد
پوستر جدید فیلم »پرومتئوس« به کارگردانی ریدلی اسکات منتشر 
شد. پرومتئوس، داستان یک تیم اکتش��افی است که سرنخ هایی از 
انسان های اولیه را در زمین به دست می آورند. این اکتشاف، آنها را 
به ماجراجویی به سمت تاریک ترین نقطه دنیا می کشاند. در آن جا 
مجبور می شوند برای نجات نسل انس��انه ای آینده دست به نبردی 
وحشتناک بزنند.پرومتئوس در اسطوره های یونانی یکی از تایتان ها 
و پسر پاپتوس و کلومنه و خدای آتش است. زئوس در عصر آفرینش 
انس��ان ها، پرومتئوس 
را برگزید ت��ا همه چیز 
را به انس��ان بدهد جز 
آتش. ام��ا پرومتئوس 
انس��ان ها  ب��ه  ک��ه 
 عش��ق می ورزی��د و 
نمی توانس��ت رنج آنها 
را ببیند، دور از چش��م 
زئوس، آتش را به انسان 
داد. وقتی خبر به زئوس 
رسید، پرومتئوس را به 
قله قاف برد و او را بست.

چراغ های رابطه تاریکند
می گویند نویس��نده »تنگس��یر« همه عمر ابراز پش��یمانی 
می کرد که چرا اجازه داده امیر ن��ادری رمانش را فیلم کند و 
این که چرا او داستانش را خراب کرده است. دعوای تاریخی 
محمود دولت آبادی و مس��عودکیمیایی سر فیلم »خاک« را 
عالقه مندان ج��دی  که کمی تاریخ س��ینما خوانده اند به یاد 
دارند.  حاال سال هاس��ت که فیلم نادری ام��کان اکران ندارد 
 و رمان آقای نویس��نده، همچنان تجدید چاپ می شود. جز 
یکی دو استثنا می توان بازهم از رابطه نه چندان خوب اهالی 
س��ینما و اهالی ادبی��ات مثال هایی تاریخ��ی زد. یکی از این 
استثناها، هوش��نگ مرادی کرمانی است که بیشترین میزان 
اقتباس سینمایی از روی آثار او انجام گرفته است. از »قصه های 
مجید« گرفته )کیومرث پوراحمد یک س��ریال و س��ه فیلم 
سینمایی مستقل براساس آن س��اخت(و»تک درخت ها«ی 
سعید ابراهیمی فر)که هرگز اکران نشد( و »مربای شیرین« 
که مرضی��ه برومند فیلمش را س��اخت تا »مهم��ان مامان« 
مهرجویی و... . مهرجویی به عنوان کارگردانی که بیش��ترین 
اقتباس را از ادبیات معاصر انجام داده است، شاید تنها فیلمساز 
ایرانی باش��د که با این میزان همنشینی و همراهی با ادبیات، 
اعتراضی را به خود ندیده، جز ماجرای اکران »پری« در آمریکا 
که آن اعتراض نه به شیوه اقتباس، که به رعایت نشدن قانون 
کپی رایت بود و معترض نه شخص سالینجر، که وکیل او بود. 
مهرجویی معموال به روح داستانی که انتخاب می کند وفادار 
می ماند و اغلب فیلمنامه را نیز با همراهی و همکاری نویسنده 
داستان می نویس��د. او در بافت داس��تان هم تغییر فاحشی 
نمی دهد. به همین دلیل است که نویسنده پس از دیدن فیلم، 
مغبون و معترض نمی شود. اما سال هاست که مهرجویی هم 
ترجیح می ده��د طرح های خودش را فیلم کن��د و از آخرین 
اقتباسش از ادبیات معاصر، هشت سالی می گذرد. نسل تازه 
سینماگران مس��تقل نیز ترجیح می دهند بروند سراغ متون 
خارجی؛ مثل فیل��م خوب بهرام توکل��ی، »اینجا بدون من« 
که براس��اس »باغ وحش شیشه ای« تنس��ی ویلیامز ساخته 
شد و مثال دیگر، نمونه ای از س��ال های نه چندان دور است؛ 
»شب های روشن« که اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام 
نوشته داستایفسکی است یا »جنایت« محمدعلی سجادی 
که اقتباسی از »جنایت و مکافات« بود. آخرین اقتباس های 
صورت گرفته از داستان های ایرانی هم فیلم های خوبی از کار 
درنیامدند. داستان »من قاتل پسرتان هستم« نیز در برگردان 
س��ینمایی، تبدیل به فیلم خنث��ی و محافظه کارانه »پاداش 
سکوت« شد. به نظر می رس��د از همان ابتدای کار، گام ها به 
خطا برداشته شده و اثری از نویسنده انتخاب شده که مناسب 

اقتباس در سینما نیست. 
منبع : همشهری ماه

راه جدیدی که استاد می رود 
حدیث نفس مهرجویی با همان پیرنگ های فلسفی، اما با زبانی 
به غایت س��اده. مهرجویی کارگردان زیرکی اس��ت. او خوب 
می داند که با زبان ثقیل فلس��فی دهه60 خ��ودش نمی تواند 
آن طور که باید و شاید نس��ل جوان دهه90 را با خود همراه و 
همگام س��ازد، بنابراین فیلمنامه ای می نویس��د که از سوژه تا 

میزانسن، همه و همه ساده است.
 دیالوگ ه��ا عامدانه س��اده اند، اما راهگش��ا ظاهر می ش��وند.

میزانسن ها با توجه به بحث فنگ شویی، اگرچه در تفکر اولیه، 
 ما را به سمت و سوی اغتشاش و ش��لوغی سوق می دهند، اما 

یک دست و بسیار ساده نشان داده می شوند.
  مهرجوی��ی تمام این حس��ن ها را به دس��ت ه��م می دهد تا 
»نارنجی پوش«ی خلق شود که در دیگر مبانی نظیر تدوین، 

موسیقی و... نیز اثری قابل تأمل است.

تلخ، واقعی و دوست داشتنی 
»روزهای زندگی« فیلمی اس��ت که 90دقیقه داستان دارد و 

ملودرامی که به خوبی خود را نشان می دهد.
 هس��ته مرکزی داس��تان، قابلیت پدی��دآوری چندین نقطه 

عطف را دارد. 
کارگردان��ی فیلم، ب��ا توجه به گس��تردگی لوکیش��ن و تعدد 
شخصیت ها و همچنین زمان وقوع داس��تان، خیلی حرفه ای 
و کم ایراد می نماید و این خ��ود، می تواند کمکی به کار خوب 
نویسنده جهت خلق فضاهای منطقی و صدالبته مألوف فیلم 
باشد. همین دو عامل خود کافی اس��ت تا »روزهای زندگی« 
را یک فیلم تأثیرگذار و دوست داش��تنی بنامیم؛ فیلمی که تا 
 همین جا هم لقب پرافتخارترین فیلم جش��نواره سی ام فجر

 را با خود یدک می کشد و می توان دیدن آن را به همه توصیه 
کرد.

بی ادعا و قابل دفاع 
»چک« یک پالن- س��کانس طوالنی و متصل خوش ساخت 
و دوست داشتنی ای است که س��عی دارد در عین پرداختن به 
برخی مسائل روز، داستان جالبی را پیش ببرد که شاید نمونه 
آن را بارها در آثار مش��ابه ایرانی و خارجی دیده باشیم، اما آن 
چه س��بب تمایز چک با دیگر نمونه های ایرانی و خارجی  اش 
می شود، خالقیتی است که فیلمنامه نویس در تعبیه فضاهای 

کارکردی به خرج داده است.
 همین مولفه هاس��ت که فضای گرمی از فیل��م برای مخاطب 
می سازد. این فضای گرم، ضرورتی مهم دارد چرا که قرار است 
حوادث بر بستر آن روایت شوند.گویا نویسنده و کارگردان در 
نشان دادن این بستر گرم، خیلی زود وارد عمل می شود و آن را 
از همان سکانس نخستین و با نشان دادن روابط چهار کاراکتر 

کلیدی فیلم با آن شخصیت سرمایه دار نشان می دهد.

دوباره فیلم های ژانر سخیف 
»چگونه میلیاردر شدم« هیچ یک از پارامترهای یک اثر کمدی 
را ندارد. فیلم، متش��کل از تعدادی سکانس های بی ربط است 
که از هر ابزاری برای خنداندن مخاطب خود استفاده می کند. 
جالب این جاس��ت که هیچ ابزار قابل توجهی برای عرض اندام 
وجود نداش��ته و کاراکترها در جدال بر یک زمینه خالی، قصد 
خنداندن مخاطب خود را دارند؛ یک فضای کسل کننده که به 
کندی پیش رفته و شخصیت هایی که در طلب امری موهوم، 

می خواهند دست به خالقیتی بزنند.

مورد عجیب داریوش فرهنگ
»خنده در باران« اصال نمی تواند در حد و اندازه های سینمای 
فرهنگ باش��د. فرهنگ که با آثاری همچ��ون دو فیلم با یک 
بلیت، روان��ی، تکیه بر باد و رز زرد نش��ان داد فیلمس��ازی در 
حوزه سینمای بدنه است، این بار فیلمی را به مخاطبش عرضه 
می دارد که نه تنها اثری کمدی نیست، بلکه می تواند به نوعی 
داعیه دار سینمای سخیفی باش��د که تنها و تنها برای گیشه 

ساخته شده است. 
حتی حضور فرهنگ در یکی دو س��کانس ماقبل انتهای فیلم 
و بیان این دغدغ��ه از زبان او ک��ه آیا این فیلم می فروش��د یا 

نمی فروشد نیز می تواند گواهی باشد بر این ادعا.
به همین دالیل اس��ت که اکران فیلمی با این شکل و شمایل، 
از کارگردانی که خاطرات خوب��ی از او داریم ناامیدی مان را از 
سینمای این روزها بیشتر می کند؛ اتفاقی که کاش نمی افتاد.

گذرا در باره فیلم های دوم  اکران بهار 

فاز دوم خاموش شد  

گروه در حال حاضر سینمای ایران اکران دوم بهار را س�پری می کند؛ بهاری که اکران نخست آن 
کامال زمستانی بود و هرکس از راه رسید، همان کاری را با تن خسته سینما کرد که سنای روم سینما

با ژولیوس س�زار. به همین دالیل بود که اعتراض ها از بدنه اصلی سینما به حدی باال رفت که 
فریدون جیرانی از حیثیت حرفه ای اش دفاع کرد و کار تا جایی پیش رفت که »هفت« را هم به تعطیلی کشاند. به 
همه این دالیل، مروری گذرا به فیلم های اکران شده در فصل دوم اکران بهار خالی از لطف نیست؛ فیلم هایی که 

می شد بهتر دیده شوند، ولی نشدند. 

اس��کار س��ینمای ایتالی��ا ب��ه 
کلکس��یون جوایز »جدایی نادر 

از سیمین« اضافه شد.
 مراس��م پنج��اه و شش��مین 
دوره جوایز »دیوید دی دوناتلو« 
 با اه��دای جای��زه ب��ه »جدایی 

نادر از سیمین« برگزار شد.
 جای��زه بهتری��ن فیل��م خارج

 از اتحادی��ه اروپ��ا از جوای��ز  
 »دیوی��د دی دوناتل��و« ک��ه از 
آن ب��ه ن��ام اس��کار ایتالی��ا یاد 
می کنن��د، در حالی ب��ه اصغر 
فره��ادی رس��ید ک��ه رقبایی 
 جدی همچون مارتین اسکورس��یزی )هوگو(، ج��ورج کلونی )عید م��ارس(، ترنس 
مالیک )درخت زندگی( و نیکالس ویندینگ رف��ن )راندن( دیگر نامزدهای این بخش 

بودند.
»سزار باید بمیرد« که به تازگی خرس طالی برلیناله را دریافت کرده بود، با دریافت پنج 
جایزه، گوی سبقت را از س��ایر رقبای ایتالیایی اش ربود. برادران تاویانی جایزه بهترین 

کارگردانی »دیوید دی دوناتلو« را به جوایز قبلی فیلم خود افزودند.
»سزار باید بمیرد«  در بخش های بهترین فیلم، بهترین تدوین و بهترین صدا نیز مستحق 

دریافت جایزه شناخته شد. 
به گزارش س��ینمانگار، جایزه یک عمر دس��تاورد هنری به لیلیانا کاوان��ی، کارگردان 
و نویس��نده ایتالیایی اهدا ش��د. کاوانی هفتادوپنج ساله س��اخت فیلم هایی همچون 

»فرانچسکو« و »نگهبان شب« را در کارنامه اش دارد.

قاض��ی  طوس��ی،  ج��واد 
دادگستری و منتقد سینمایی 
در نخستین همایش حقوق و 
سینما گفت: چرا باید برخالف 
وجود چنین آئین نامه هایی و 
در ش��رایطی که همه فیلم ها 
ب��رای نمایش مج��وز قانونی 
دریافت می کنن��د، فیلم های 
روی پرده در س��ال های اخیر 
شرایط بسیار متزلزلی داشته 
باشند؟ به نظر من نقطه بسیار 
نگران کنن��ده اس��تمرار این 

شرایط در اکران است. 
این منتقد سینمایی با بیان این که در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی تواند 
به حیات خود ادامه دهد، عنوان کرد: سینمای ما زمانی بالنده خواهد بود که بخش 
خصوصی در آن نقش پررنگی داشته باش��د. معتقدم در سال های گذشته بخش 
خصوصی در انزوا قرار گرفته و امروز بعید می دانم کس��ی در این بخش حاضر به 
سرمایه گذاری در فیلمی باشد. چرا که احس��اس می کند اثر ساخته  شده اش، با 
وجود دریافت مجوزهای الزم می تواند از سوی اشخاص یا نهادهایی که ربطی به 
این حوزه ندارند، مورد خدشه قرار گیرد. طوس��ی در بخش دیگری از سخنانش 
به شورای داوری خانه س��ینما به عنوان یکی از نهادهای سینمایی اشاره کرد و با 
اعتراض به تعطیلی آن گفت: در سال های قبل چند سال عضو تشکل های داوری 
خانه سینما بودم و وزارت ارشاد نماینده ای در این تشکیالت داشت که این نماینده 

بدون رأی ودر واقع به عنوان شورای صیانت شناخته می شد.

تهیه کنن��ده  مجموع��ه طنز 
»خنده بازار« ک��ه پیش از این 
اعالم کرده بود معلوم نیس��ت 
در لوکیش��ن قبل��ی بمانند یا 
بروند، گفت: مان��دن گروه در 
همان لوکیش��ن قبلی قطعی 
ش��ده اس��ت و در حال حاضر 
ه��م طرح هایم��ان در مرحله  
نگارش است تا به احتمال قوی 
در 20 روز آینده سری جدید 
را کلید بزنیم. فرید شب خیز با 
اعالم خبر باال افزود: طرح های 
جدید مجموعه »خنده بازار« 
در مرحله  نگارش است و نویسندگان ما هنوز نگارش را تمام نکرده اند. به احتمال 
قوی بعد از پایان نگارش، ظرف 20 روز آینده ای��ن مجموعه را کلید بزنیم تا برای 
ایام ماه مبارک رمضان امس��ال آماده پخش ش��ود. وی درباره تعداد قسمت های 
سری جدید مجموعه »خنده بازار« خاطرنشان کرد: به دلیل این که در ماه رمضان 
چند شب، شب قدر است و خنده بازار پخش نمی ش��ود، تعداد قسمت ها کمتر از 
30 قسمت است. شب خیز در پایان گفت: در س��ری جدید مجموعه طنز »خنده 
بازار« عالوه بر آیتم های قبلی، 12 الی 13 آیتم جدید داریم که اضافه می شود. به 
گفته تهیه کننده »خنده بازار« چند قسمت آماده این مجموعه تا قبل از ماه رمضان 
امسال در اعیاد روی آنتن می رود. چندی پیش هم یک قسمت از آن به مناسبت 
تولد حضرت فاطمه زهرا )س( پخش شد. او اظهار امیدواری کرد خنده بازار سری 

جدید در ماه رمضان جذاب تر شود. 

مدیر کل س��ازمان آموزش��ی 
مل��ل  فرهنگ��ی  و  علم��ی 
متحد)یونسکو( در پیامی اعالم 
ک��رد: فرهنگ باید ب��ه عنوان 
ستون راهبرد توسعه پایدار در 
نظر گرفته ش��ود زیرا به مردم 
این توانای��ی را می دهد که با 
یکدیگر گفتگ��و کرده و آینده 

خود را در دست گیرند. 
خانم ایرنا بوک��وا در این پیام 
که ب��ه مناس��بت روز جهانی 
»تنوع فرهنگی برای گفتگو و 
توسعه« )21 می 2012 برابر 
با یک خرداد 1391( منتش��ر کرده، تأکید می کند: فرهنگ، تجسم هویت ما و 
رویاهای ما برای آینده اس��ت. فرهنگ ها متقابال پایدار بوده و به افزایش ثروت و 
تولیدات بشر کمک می کنند. وی، وجود چنین تنوعی را سرچشمه تجدید حیات 
ایده ها و جوامع دانسته و می افزاید: تنوع فرهنگی دارای توان بالقوه زیادی برای 
رشد گفتگو و مش��ارکت اجتماعی اس��ت. با حمایت و ترویج فرهنگ، ما از تنوع 

حمایت می کنیم.
  مدیر کل یونس��کو ب��ا تأکید ب��ر آن ک��ه »فناوری ه��ای جدید و روند س��ریع 
جهانی شدن، فرهنگ ها را به گونه ای بی س��ابقه گرد هم آورده است«، تصریح 
می کند: تنوع فرهنگی به نحو برجسته ای هر روز بر صفحه رسانه های جدید و در 
جوامع مختلط ما نمایان می شود. چنین اختالطی نشانه غناست اما در عین حال 

می تواند باعث سوءتفاهمات شده و دستاویزی برای تفرقه قرار گیرد. 
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جیمز استیوارتالرنس اولیویه 200
الماس ها ابدی اند

 با این که پس�ر پن�ج نس�ل از روحانی�ون انگلیکن محس�وب می ش�د، اما 
 گرایش خاصی به تئات�ر و نمایش�نامه  در وجود خود احس�اس می کرد. به 
 عن�وان اولین هنرمند کالس�یک عص�ر خود ب�ا ارایه نقش در آث�اری چون 
»بلندی های بادگیر« در س�ال 1939 و »ربه کا« در 1940 به ش�هرت بس�یار 

دست یافت.
الرنس اولیویه، تأثیرگذارت�ر از هر بازیگر دیگری، کلم�ات را از میان متون 
نمایش�نامه می ربود و با احساس�ی خاص در صحنه های تاریک نمایش ها 

منعکس می کرد، به طوری که در ذهن بینندگان ثبت می شد.
 در اواسط دهه پنجاه، همسرش به بیماری روحی دچار شد. او در سال 1960 از 
همسرش جدا شد. اولیویه نقش »آرچی ریس« همان شخصیت برجسته اثر 

»مهماندار« )1957( نوشته جان اوسبورن را بر عهده گرفت. 
در سال 1970 به دلیل حمایت مردم، از زندگی شاهانه و اشرافی برخوردار شد. 

در سال 1974 به بیماری فساد ماهیچه ها و پوست دچار شد.
 از این رو بیش از هشت بار در هفته، نمی توانست روی صحنه برود. از آن پس 

شخصیت های کارتونی بسیاری براساس زندگی اوساخته شد.

جیمز استیوارت با نام اصلی »جیمز مایتلند استیوارت« متولد 20 مه 1908 در 
ایندیانای پنسیلوینیا و دانش آموخته مادل اسکول مرسرسبرگ آکادمی و 

دانشگاه پرینستن نیوجرزی در رشته معماری است.
در 1932 به یونیورس�یتی پلی یرز به رهبری جاش�و آلوگن پیوست و همراه 
این گروه بازیگر حرفه ای تئاتر را در برادوی شروع کرد. با فیلم کوتاه »اخبار 
مهم« در 1935  به بازیگری س�ینما روی آورد و در همان س�ال در نخستین 
فیلم داستانیش، »قاتل« ساخته تیم والن ظاهر ش�د و مترو گلدین مه یر با 

قرار دادی او را در زمره بازیگران خود درآورد. 
پس از حدود چهار سال، جیمز استیوارت توانست با دو فیلم خوش بدرخشد: 
نمی توانی با خودت ببری،1938   و آقای اسمیت به واشنگتن می رود،1939 
– هر دو اثر فرانک کاپرا-. در 1940 »داستان فالدلفیا«ی جرج کیوکر، اسکار 
بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای او به ارمغان آورد و استیوارت به ستاره 

نقش اول تبدیل شد.
با ورود ایالت متحده به جن�گ جهانی دوم، او با درجه س�رهنگی به نیروی 

هوایی پیوست و 20 مأموریت پروازی را بر فراز آلمان نازی انجام داد. 

استیوارت در نمایی از فیلم پرواز ویژهاولیویه در نقش هملت

برای اسکار، همیشه پای اصغر 
درمیان است 

 این شرایط برای سینما بسیار
 نگران کننده است 

»خنده بازار«ی ها  در لوکیشن قبل 
ماندگار شدند 

 فرهنگ، ستون راهبرد توسعه 
پایدار است 
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امام رضا )عليه السالم( :
 هر كس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در 

روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

براي اين كه ستمكاران را خوار كند
»گويند روزي مگسي بر صورت منصور خليفه نشست. آن را از خود 
دور ساخت، ولي دوباره برگشت و بر چهره اش فرود آمد و آنقدر اين 
كار تكرار شد كه او به تنگ آمد. در همين موقع، جعفر بن محمد )ع( 
بر او وارد ش��د. منصور او را مخاطب ساخته، گفت: خداي عزوجل به 

چه منظور مگس را خلق كرد؟
امام فرمود: براي اين كه س��تمكاران را خوار كن��د و از كبر و نخوت 

آنها بكاهد!«

برخي از اقوام كش��ورهاي مختلف، روش ه��اي درماني 
عجيب��ي دارند كه فرد پ��س از آگاهي از آنه��ا، به درمان 

شيميايي توجه بيشتري نشان مي دهد.
عجيب ترين درمان هاي دنيا به قرار زير است:

1   عقرب درماني در شرق چين
عقرب درماني، طبي س��نتي در ش��رق چين است كه با 
قراردادن عقرب هاي مرده روي قس��مت هاي بيمار بدن 

فرد، اقدام به درمان مي كنند.
 عقايد س��نتي اي��ن ط��ب حاكي از آن اس��ت كه س��م 
ضعيف شده عقرب مرده، مي تواند بيماري هاي عفوني، 

پوستي و ميگرن را درمان كند.
2  گل درماني در چين

ش��هر آنش��ان در ش��رق چين يكي از مراكز  بزرگ گل 
درماني است.

ساكنان اين منطقه بر اين باورند كه مواد معدني موجود 
در انواع گل اين منطقه، مي تواند دردهاي روماتيسمي، 

عصبي و سرطاني را درمان كند.
3   گوساله درماني در كامبوج

اهالي دهكده ترانگ پر در شمال غرب غنوم پن كامبوج، 
بر اين باورند كه گوساله مرده، خواص فراوان درماني دارد.

برخ��ي عقايد آنها حاكي اس��ت ك��ه ريخت��ن آب روي 
 گوس��اله م��رده و نوش��يدن آن آب، م��ي توان��د ان��واع 

بيماري هاي روحي و رواني را درمان كند.
آنها معتقدند؛ روح گوس��اله مرده در جس��م يک تمساح 
قدرتمند رسوخ مي كند و نوشيدن اين آب، فرد بيمار را 

قدرت مي بخشد.
4   درمان با ادرار گوساله در كامبوج

اهالي دهكده كومپاک در جنوب پايتخت كامبوج، اعتقاد 
زيادي به نيروهاي درمان��ي حيواناتي همچون گاو، مار و 

الک پشت دارند.
در اين شهر كوچک اهالي از ادرار گاو براي درمان برخي 
بيماري ها استفاده مي كنند و تأثير آن را برتر از داروهاي 

جديد شيميايي مي دانند.
5   بادكش در شانگهاي

بيماران در شهر شانگهاي چين، پس از درمان هايي شبيه 
به طب سوزني و انواع ماساژ، از درمان بادكش براي خارج 

كردن گرماي بدن استفاده مي كنند.
6   درمان خاص ستون فقرات در چين

 اي��ن ش��يوه درمان��ي س��تون فق��رات در يك��ي از 
بيمارستان هاي شهر هيفي چين كاربرد دارد و برخي از 

بيماران رضايت خود را از آن نشان داده اند.
7   درمان با سنگ جادويي در اندونزي

اهالي شهر جومبانگ در شرق جاوا اندونزي، اعتقاد دارند 
سنگ جادويي پسربچه 9 س��اله اي به نام محمد پوناري 

خاصيت درماني دارد.
قراردادن سنگ جادويي با دست محمد در يک ليوان آب، 

مي تواند به اين آب، خاصيت درماني ببخشد.
به گفته محمد، اين س��نگ حين يک بارندگي شديد از 

آسمان افتاده و او در حال حاضر مالک آن است.
 پيش از اي��ن، گزارش��اتي درباره خاصيت مغناطيس��ي 
شهاب سنگ هاي آسماني ارايه ش��ده است، ولي درباره 

خاصيت درماني آن گزارشی تا كنون نبوده است!
8   درمان عشاء رباني در غنا

گروهي از پيروان مكتب بوس��ون در غنا، ب��ر اين باورند 
 ك��ه نوعي درم��ان ب��ا مراس��م عش��اء ربان��ي دارند كه 
مي تواند بيماري هاي روح��ي و رواني فرد را درمان كند. 
اين درمان همواره با مراسم خاص و حركت هاي فيزيكي 

همراه است.
9   دلفين درماني در پرو

ساكنان شهر ليما در پرو، معتقدند امواج صوتي با فركانس 
باالی دلفين ها روي كودک تولد نيافته تأثير مثبت داشته 
و موجب مي ش��ود توانايي هاي عصبي و ذهني كودكان 

افزايش يابد.
10   ماهي درماني در ژاپن

در ژاپن گون��ه هاي خاص��ي از ماهي ب��ه ن��ام گارا روفا 
 آبتوس��اس، معروف ب��ه دكتر ماه��ي وج��ود دارد كه از 
بيماري هاي پوستي انسان ها تغذيه كرده و باعث درمان 

مشكالت پوستي آنها مي شود.
در ح��ال حاض��ر، يكي ازهت��ل ه��اي مجل��ل توكيو با 
نگهداري هزار دكتر ماهي در يک اس��تخر، اين خدمات 
 درمان��ي را ب��راي درم��ان بيماري ه��اي پوس��تي ارايه 

مي دهد.
11   بلعيدن ماهي زنده در هندوستان

برخي از م��ردم حيدرآباد هندوس��تان معتقدند بلعيدن 
ماهي زنده، مي تواند بيماري هاي آسم و اختالالت تنفسي 

ريوي را درمان كند.
12   نيش زنبور درماني در غرب چين

س��اكنان غرب چين مخصوصا در ناحيه شيان، از نيش 
زنبور و زهر ضعيف آن براي درمان روماتيس��م و آرتروز 

استفاده مي كنند.
14   حجامت در فلسطين

س��اكنان ش��هر هبرون در كرانه باختري، بر اين باورند 
كه حجام��ت مي توان��د جايگزين بس��ياري از داروهاي 

شميايي باشد.
15   گردو درماني در چين

ساكنان ش��هر شنيان در ش��رق ايالت ش��اندونگ چين 
با قراردادن گردو روي چش��م ها و ق��راردادن برگ هاي 
درختان موكس��ا، درگوش بيمار و آتش زدن آن، اقدام به 

درمان بيماري هاي سر و گردن مي كنند.

6 شغل مرگبار در جهان
در دنيايی كه ما در آن زندگی می كنيم، مشاغل بسيار زيادی وجود دارد. 
هر كدام از اين مشاغل دارای مشكالت و دردسرهای خود هستند و حتی 
می توانند مرگبار باشند. در اين مطلب، قصد داريم تا شما را با مرگبارترين 

مشاغل جهان آشنا كنيم.

مأموران نظافت شهری
اين افراد در طول م��دت كاری خود با 
حجم زيادی از زباله سر و كار دارند. اين 
زباله ها می تواند ش��امل مواد بس��يار 
خطرناكی باش��د.خرده شيشه ها، مواد 
آلوده شيميايی و بسياری ديگر از انواع 
زباله ها می توانند جان اي��ن افراد را به 
خطر بيندازند. در عين حال تعدادی از 
اين اف��راد ممكن اس��ت در حين كار و 
جمع آوری زباله با خودروهای عبوری 
تصادف كنند. به طور متوسط ساالنه در جهان از هر صدهزار مأمور نظافت 
شهری در جهان، 42 نفر به دليل حوادث مربوط به كار جان خود را از دست 

می دهند.

كارگران ساختمانی
ام��روزه با افزاي��ش آپارتم��ان نش��ينی و افزاي��ش ارتفاع س��اختمان ها 
كارگران مجبور هس��تند كه هر روز به ارتفاع بيشتری صعود كنند. امروزه 
س��اخت برج های بلند باعث ش��ده اس��ت تا حجم زيادی از كارگران در 
ارتفاع بس��يار باال مش��غول كار باش��ند كه حضور در اين ارتفاع، بس��يار 
خطرناک اس��ت. هر گونه حركت اش��تباه و يا لحظه ای ترس و وحش��ت 
می تواند پاي��ان زندگی يک كارگر باش��د. به طور متوس��ط هر س��ال از 
 هر صده��زار كارگر س��اختمانی61 نفر در جه��ان جان خود را از دس��ت 

می دهند.

هيزم شكن
اين افراد به صورت عادی با وسايل بسيار 
خطرناكی سر و كار دارند. تبر، اره های 
برق��ی و چاقوهای بس��يار تي��ز و بران، 
وسايل كار روزانه اين افراد است. محيط 
جن��گل و همچني��ن س��قوط ناگهانی 
درختان می تواند هر لحظه ايجاد خطر 
كند. گاهی از اوقات اي��ن افراد مجبور 
هستند تا از درختان باال بروند و در اين 
 حالت، در مع��رض خطر س��قوط قرار 
می گيرند. هر ساله 81 هيزم شكن از صدهزار هيزم شكن در جهان به دليل 

حوادث حين كار، جان خود را از دست می دهند.

خلبانان و مهندسان پرواز
 بلند ش��دن از روی زمين و پ��رواز كردن با ي��ک هواپيما اقدامی بس��يار 
لذت بخش و هيجان انگيز اس��ت، اما نبايد فراموش كرد كه هر اشتباه در 
هنگام پرواز، می تواند آخرين اشتباه شما باشد. فراموش نكنيد كه در اين 
اندازه گيری كليه حوادث هوايی لحاظ شده و به همين دليل شغل خلبانی 
بسيار خطرناک به حساب می آيد. از هر صد هزار خلبان در هر سال، به طور 

معمول 88 نفر جان خود را از دست می دهند.

ماهی گيری تجاری
اين دس��ته از ماهی گيران به سفرهای 
دريايی طوالنی می روند و در اقيانوس ها 
و به طور معمول در شرايط بسيار بد آب 
و هوايی به ماهی گيری می پردازند. اين 
افراد به طور معمول از خش��كی فاصله 
بسيار زيادی دارند و در صورتی كه اتفاق 
ناگواری برای آنه��ا روی دهد، احتمال 
زنده ماندن آنها بس��يار كم است. از هر 
 ص��د ه��زار نف��ر در اي��ن ش��غل،

به طور ساالنه 142 نفر جان خود را از دست می دهند.

كارگران برج های مخابراتی
اين ش��غل به نوعی به مرگبارترين ش��غل موج��ود در جهان بدل ش��ده 
اس��ت. امروزه در بس��ياری از نقاط جهان ش��اهد تأس��يس تعداد زيادی 
 ب��رج مخابراتی هس��تيم كه ب��ه منظور افزاي��ش مناطق تحت پوش��ش 
سيس��تم های مخابراتی بی س��يم، برپا می ش��وند. مسلم اس��ت كه اين 
 برج ه��ا نيازمند تعمير، مراقبت و بهس��ازی و همچنين سركش��ی مرتب 

هستند. 
مشخص اس��ت كه اين عمل خالی از خطر نبوده و مشكالت خاص خود را 
دارد. در ضمن بايد گفت كه تشعشعات ساطع شده از اين برج ها نيز آنچنان 
سالم نيستند و می توانند در دراز مدت باعث به وجود آمدن بيماری سرطان 
در اين كارگران ش��وند. از هر صد هزار ش��خص فعال در اين شغل، به طور 

ساالنه 184 نفر جان خود را از دست می دهند.

 عجيب ترين روش هاي
 درماني دنيا
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خوب، بد، زشت

خواندنی

مهرزاد دانش

هزار و يک شب

عکس نوشت

فراموش كردن گلدان ها و خشک شدن آنها يكی از مشكالت 
هميشگی است كه برای بسياری از ما رخ می دهد، اما با عرضه 
يک برنامه اجرايی و حس��گر آن، كاربران آی ف��ن می توانند 

تغييرات گل های خود را به صورت پيامک دريافت كنند. 
ب��ا ق��رار دادن ي��ک حس��گر در گل��دان و نص��ب برنام��ه 
اجراي��ی طراح��ی ش��ده ب��رای آی ف��ن، ه��ر وق��ت اي��ن 
گي��اه ب��ه آب ي��ا ن��ور بيش��تر احتي��اج دارد و دم��ای آن 
تغيير م��ی كن��د، پيامك��ی به تلف��ن همراه ش��ما ارس��ال 
می كند. حس��گر وای ف��ای گي��اه كوباچ��ی و برنام��ه اج��رای آن، محص��ول چن��دان ارزان 
 قيمتی نيس��ت، اما درحالی ك��ه به آرام��ی داخل گلدان ق��رار گرفت��ه و گياه ش��ما را زير نظر 
می گيرد، می تواند آرامش خاطر را از سالمت گل ها و گياهان برای ش��ما به ارمغان بياورد. اين 
برنامه اجرايی همه چيز را درباره گياهان گلخانه ای يا خانگی می داند كه اين اطالعات از فصول 
 رشد تا دمای بهينه آنها گسترده شده است. اطالعات اندازه گرفته شده درباره گياه به آی فن ارسال 

می شود و تلفن هنگامی كه اين گياه در شرايط خطر قرار دارد، اطالع می دهد.

محققان نمون��ه اوليه اي از اس��پيكر تاش��وي انعطاف پذير 
FLYM را با ضخامت 25 ميلي متر طراحي كردند.

اين اس��پيكر تاش��و، حداكثر انعطاف پذيري و كارايي را در 
اختيار كاربر ق��رار مي دهد و از پوش��ش صداي مناس��بي 
برخوردار اس��ت. اس��پيكر FLYM از لح��اظ وزن و اندازه 
س��بک تر و كوچک تر از اس��پيكرهاي قابل حم��ل موجود 
در ب��ازار اس��ت و ب��راي س��اخت اي��ن دس��تگاه، فناوري 
 منحصر به فرد با طراحي هوش��مندانه تلفيق ش��ده است. 

بخش هاي مختلف اسپيكر از طريق گيره هاي مغناطيسي به يكديگر متصل مي شوند. پس از 
جمع كردن نيز اسپيكر ضخامتي در حد چند ورق كاغذ خواهد داشت و جک كابل، تنها بخش 
غير مسطح دستگاه محسوب مي شود. اسپيكر تاشو مي تواند با دستگاه پخش موسيقي يا هر 
دستگاه ديگري با جک هدفون استاندارد 3/5ميلي متري و بدون نياز به باتري اضافي كار كند.

نمونه اوليه اسپيكر FLYM طراحي شده، اما ساخت اين دس��تگاه هنوز وارد مرحله توليد 
تجاري نشده است.

دختر 11 س��اله ويتنامي با قدرت غيرقابل كنترلي مي تواند 
اشياء اطرافش را به آتش بكشد.

بنابر گزارش رسانه هاي محلي ويتنام، توانايي غيرقابل كنترل 
اين دختر، باعث ش��ده اس��ت تا روز 12 ماه جاري ميالدي 

قسمتي از طبقه سوم خانه آنان دچار آتش سوزي شود.
پدر اي��ن دختر معتقد اس��ت كه هنگام حادثه هيچ وس��يله 
آتش زايي در نزديكي او نبوده و انرژي موجود در بدن او باعث 

ايجاد حريق شده است.
والدين اي��ن دختر از ي��ک ماه پي��ش، زماني كه سيس��تم 

سيم كشي ساختمان دچار اتصال ش��د و همچنين وقتي كه 
لباس اين دختر بدون هيچ دليل دچار س��وختگي ش��د، به 

توانايي خاص او پي بردند.
پزشكان پس از ش��نيدن ادعاي والدين اين دختر، او را مورد 
معاينه قرار دادند و اع��الم كردند كه يک مورد مش��كوک و 

عجيب در نيم كره راست مغز اين دختر وجود دارد.
اين پديده نادر، توجه كارشناسان رشته هاي مختلف از جمله 
فيزيک، پزش��كي، روانشناسي و جامعه شناس��ي را به خود 

جلب كرده است.

ساخت اسپيكرهای تاشوحسگری كه تغييرات گل ها را پيامک می كند

توانايي عجيب يک دختر بچه

در حال حاضر بيشتر اسمارت فون ها كيفيت دوربينی برابر يا كمی پايين تر از دوربين های ديجيتال 
دارند، بنابراين لزومی ندارد كه برای عكس گرفتن، دو دستگاه مختلف را با خود حمل كنيد. در اينجا 

راهنمايی هايی را به شما ارائه می دهيم كه بتوانيد با اسمارت فون عكس های خوبی بگيريد.
1- لنز خود را تميز كنيد. اسمارت فون ها مدت زيادی در دست، جيب يا كيف ها نگه داری می شوند 
و اين سبب جمع شدن پرز و چربی روی سطح عدسی دوربين آنها می شود. قبل از گرفتن هر عكسی، 

اين مزاحم ها را از روی لنز خود پاک كنيد.
2- شات را ثابت كنيد. لرزش دست داريد؟ باد شديدی می وزد؟ الزم نيست همه جا يک سه پايه 
دنبال خود راه بيندازيد. يک راه ارزان تر و سبک تر هم وجود دارد. شما می توانيد برای جلوگيری از 

حركت بدن هنگام عكس گرفتن، به يک شیء محكم تكيه كنيد.
3- نور دوست شماس�ت. وجود نور طبيعی هنگام عكس برداری بسيار عالی است، اما هميشه 
ممكن است اين امكان وجود نداشته باش��د يا موضوع مورد عالقه شما در سايه باشد. می توانيد در 
طول روز از فالش خود برای حذف اين سايه های اضافی اس��تفاده كنيد. عالوه بر اين، می توانيد از 
اپليكيشن های مخصوص دوربين استفاده كنيد كه می تواند دوربين را با نور محيط تطبيق دهد. اين 

اپليكيشن برخی از مشكالت نور سفيد را هم حل می كند.
4- زاويه های متفاوت را امتحان كنيد. اگر هر كاری می كنيد نور مناسب برای عكس برداری به 
دست نمی آيد و نمی توانيد شات مناسبی بگيريد، بهتر است جای خود را عوض كنيد! اين يک قاعده 

كلی است، اگر ش��ما می توانيد از يک موضوع يا صحنه به شيوه های مختلفی عكس بگيريد، بايد از 
هر زاويه ای كه امكان دارد عكس برداری از آن صحنه را امتحان كنيد. اين يک راه نجات بخش برای 
زمانی است كه عكسی كه فكر می كرديد عالی شده، تار و پرسايه از آب در آمده و شما چند عكس 

جايگزين از زاويه های متفاوت آن صحنه داريد.
5- رزولوشن را باال ببريد. اگر تلفن ش��ما امكان انتخاب سايز عكس را به شما می دهد، هميشه 
بزرگ ترين س��ايز، بهترين انتخاب است. به طور كلی هميشه س��ايز بزرگ تر عكس باعث گرفتن 
جزئيات بيشتر هم می شود، به خصوص وقتی بعدا می خواهيد سايز عكس را تغيير دهيد و آن وقت 

می بينيد باز هم همه چيز روشن و واضح است.
6- از زوم ديجيتال اجتناب كنيد. زوم ديجيتال به صورت تئوری ايده خوبی است، اما در عمل به 
شدت بعضی از بهترين شات های شما را خراب می كند. به عنوان روش جايگزين، به جای زوم كردن، 
به موضوع مورد عالقه خود نزديک تر شويد و يا اگر واقعا می خواهيد خيلی زوم شده عكس بگيريد، 

روش های ديگری را امتحان كنيد.
7- حالت های تخصصی عكس برداری گوش�ی خود را امتحان كنيد. وقتی می خواهيد از 
موضوعات بسيار كوچک عكس بگيريد، حالت Macro بهترين حالت است. اين حالت را به راحتی 
می توانيد از تنظيمات اپليكيشن دوربين خود پيدا كنيد. در ضمن به خاطر داشته باشيد كه برای 

عكس گرفتن از چشم اندازها يا عكس های پرتره، اين حالت را خاموش كنيد.

چند روش برای عكاسی بهتر با موبايل

غذا بردن گنجشک برای جوجه هايش؛ 
پنسيلوانيا. )آسوشيتدپرس(

همانطور كه اس��تحضار داريد، 
موفقيت راه های گوناگونی دارد 
كه البته حقير به شخصه از اين 
راه های گوناگون خيلی اطالع دقيق��ی در اختيار ندارم، 
كه اگ��ر داش��تم، البد وضع��م از اينی كه هس��ت خيلی 
بهتر بود، اما حتی حقير هم م��ی دانم كه يكی از راه های 
موفقيت، استفاده از تجربيات ديگران و مهندسی معكوس 
 كردن روش های مورد اس��تفاده آنهاس��ت. نمونه ها كه 
اال ماش��اء اهلل زيادند، اما اين نمونه اخيرش واقعا شايان 
توجه اس��ت. مديران تيم فوتبال ذوب آهن كه س��ال ها 
تالش كردند با روش های گوناگون به قهرمانی برسند و تا 
لبش هم رفتند و نشد، باالخره فهميده اند كه گير كار كجا 
بوده و با جديت، مش��غول اصالح امور و آماده شدن برای 
برگزاری جشن قهرمانی سال بعد ليگ هستند. احتماال 
فكر می كنيد حقير يا از عال��م فوتبال به كلی بی خبرم و 

 يا از طرف مديريت باش��گاه ذوب آهن مورد عنايت قرار 
گرفته ام كه تيمی را كه بيشتر اعضايش علنا ساز جدايی 
زده و مشغول بازارگرمی برای به فروش رفتن به باالترين 
قيمت هستند را در مس��ير موفقيت و در يک قدمی جام 
قهرمانی می بينم، اما به قطع عرض می كنم كه نه خير؛ 

بنده اوال كامال فوتبالی هستم. 
درست اس��ت كه هيچ عكسی با ش��ورت ورزشی ندارم، 
اما عل��ت اين امر چي��زی ج��ز خجالتی ب��ودن حقير و 
چش��م ناپاک ب��ودن بعضی ها نيس��ت. در م��ورد چرب 
ش��دن س��يبيل هم عرض كن��م كه ن��ه بنده س��يبيل 
دارم)اس��نادش موجود است( و نه دوس��تان، چربی، كه 
 اگر داش��تند، بازيكنانش��ان به اين ش��كل ش��ديدالحن 

دون به دون نمی شدند.
پس آيا واقعا ذوب آهن به زودی قهرمانی خواهد شد؟!

بله بله، حتما! 

قصه اين اس��ت كه دوستان در باش��گاه ذوب آهن وقتی 
ديدند كه در ليگ گذشته همشهری ش��ان، سپاهان، با 
از دس��ت دادن هفت، هش��ت بازيكن اصلی تيم و عوض 
كردن مربی و حاش��يه ه��ای رنگ و وارن��گ و در حالی 
كه احدی گم��ان نمی كرد، باالخره قهرمان ش��د، پيش 
خودش��ان گفته ان��د: اِ اِ اِ اِ اِ... پس راز قهرمان��ی اينه؟! و 
يا علی گفته و مش��غول نابود ك��ردن تيم ش��ده اند. در 
 همين راس��تا، نه تنها مانع مذاكره بازيكنانش��ان با بقيه 
تيم ها نشده اند، بلكه چند بازيكنی هم كه قصد جدايی 
نداش��ته اند را توبيخ كرده اند كه »پس چرا نشس��تيد؟ 
پاشيد بريد بيرون ببينيم! امسال ديگه از اون خبرا نيست! 

امسال ديگه می خوايم قهرمان بشيم!«
ما نيز به نوبه خ��ود اين ابت��كار بی نظير را به دوس��تان 
 تبري��ک گفت��ه و منتظ��ر موفقي��ت ه��ای آين��ده تيم 

ذوب آهن هستيم.

يک استراتژی بسيار مؤثر دست انداز
مجيد 
كافی



يادداشت

ابالغ 
320 ش��ماره ابالغیه: 9010100350504710 شماره پرونده: 9009980350501060. شماره 
بایگانی شعبه: 901118. خواهان حسام اسفندیاری فرزند حاجی علی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان فروردین دخت بزرگزاد و سروش بزرگزاد و مهین دخت ثقفیان و آناهیتا بزرگزاد 
به خواسته فسخ قرارداد اجاره شماره الف/5944 و استرداد مبلغ ده میلیون تومان و استرداد 
اولین اجاره بها به مبلغ چهار میلیون تومان و استرداد چکهای امانی و پرداخت مخارج انجام 
شده در عین مستاجره تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980350501060 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/04/04 و ساعت 
1100 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ناظمی - 

مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
349 چون آقای محسن اتحادی شکایتی علیه آقای حسین اتحادی مبنی بر کالهبرداری مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 901326ک119 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
1391/4/4 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. جزینی- مدیر دفترشعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
356 شماره ابالغیه: 9010100351106450. شماره پرونده: 9009980351101142. شماره 
بایگانی شعبه: 901144. خواهان ها زهره نصرآزادانی و شکوفه و بدری هادی مقدم و فراخی 
زاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده فرهاد ش��اهزمانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارج��اع و به کالس��ه 9009980351101142 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/04/04 و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
360 ش��ماره ابالغی��ه: 9010100352103124. ش��ماره پرون��ده: 9009980352101483. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901533. خواهان فرنوش والی س��یچانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده محمدرضا یزدانی پور تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 1 
اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به کالس��ه 9009980352101483 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/04/04 و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
1146 اج��رای احکام ش��عبه 23 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده کالس��ه 900286 ج 23 له خانم فرش��ته ماس��تبند و علیه مرتضی معصوم 
زاده مبنی بر مطالبه مهریه ش��امل هفتاد و پنج عدد س��که تمام بهار و بیس��ت مثقال طالی 
س��اخته ش��ده 18 عیار و مبلغ 4/060/000 تومان و مبلغ 70/000 تومان هزینه کارشناسی 
و 3/780/013 ری��ال حق االج��رای دولتی در روز 1391/3/18 س��اعت 8:30 صبح در محل 
این اجرا دادگس��تری کل اصفهان، طبقه همکف، اتاق 054 جهت فروش شش دانگ پالک ثبتی 
25/567 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان یک باب مغازه در س��ه راه کهندژ، جنب رس��توران 
مجلس��ی با وصف کارشناسی 7/5 متر مربع مساحت عرصه که در طبقه همکف آن یک باب 
مغازه با شیش��ه نوش��ته تعمیر آبگرمکن و پکیج با کف و بدنه س��رامیک، درب سکوریت و 
طبقه فوقانی آن به مس��احت حدود 11 متر مربع که این طبقه به وس��یله یک دس��تگاه باالبر 
برقی با همکف ارتباط دارد. دارای اش��تراک آب و برق و گاز ش��هری می باشد که ارزش آن 
360/000/000 ریال که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین می 
توانن��د 5 روز قبل از مزایده به نش��انی اعالمی از محل ملک بازدی��د و باتودیع ده درصد از 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است. 
در ضمن طبق اظهارات محکوم لها ملک در تصرف محکوم له می باش��د. مدیر اجرای احکام 

شعبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان 

تاسیس 
1157 ش��ماره: 64/ الف 91/103، آگهی تاسیس ش��رکت اندیشه پردازان پیشرو چهل ستون 
س��هامی خاص، ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/17 تحت ش��ماره 46781 و شناس��ه ملی 
10260648520 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/01/17 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: 1- طراحی و ساخت 
ماش��ین آالت مخصوص تست و تولید 2- تدوین دانش فنی و تکنولوژی ساخت مجموعه ها 
و قطعات صنعتی 3- انجام فعالیت های مهندس��ی معکوس از قبیل طراحی، تدوین و ساخت، 
4- انجام پروژه های خدماتی تحقیقاتی کاربردی توسعه ای و تجاری سازی نتایج تحقیقات، 
5- ان��واع فعالی��ت های صنایع ریلی از قبیل خدمات تحقیق – تولید و تامین – فنی مهندس��ی 
– اجرایی 6- بازرس��ی فنی قطعات و تجهیزات صنعتی، 7- تأس��یس قطع��ات- ابزارآالت و 
ماش��ین آالت مورد نیاز صنایع و ش��رکت ها، 8- نصب و راه اندازی خطوط تولید و ماشین 
آالت و تعمیر و نگه��داری آنها، 9- انجام فعالیت های بازرگانی - پیمانکاری و تامین نیروی 
متخص��ص صنعت��ی 10- انجام فعالیت ه��ای انتقال فن آوری 11- ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی 12- مش��ارکت در س��رمایه گذاری 2- مدت ش��رکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان 
وحید، کوی مهرداد، پالک 20، مجتمع کوثر، تلفن 03116267210، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 
2/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 20/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 160-56420-53 مورخ 
1390/12/24 نزد بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی پرداخت گردیده است و الباقی 
س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مصطفی 
صادقی به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای حمید قوی پنجه به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره، 3-5- خانم مهر الس��ادات مصطفوی به س��مت عضو هیات مدی��ره، 4-5- خانم مهر 
الس��ادات مصطفوی به سمت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش��د. 8- 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مهدی امید زاده به عنوان بازرس اصلی، 2-8- آقای 
محمد علی عرب به عنوان بازرس علی البدل. م / الف 801 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکتها 

و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس 
1158 ش��ماره: 182/الف91/103، آگهی تاسیس شرکت سپهر رایانه ستایش سهامی خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/27 تحت شماره 46878 و شناسه ملی 10260649495 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور س��خت افزاری، خدمات 
اجرایی نصب، راه اندازی، تعمیرات، امنیت ش��بکه، طراحی شبکه، برنامه نویسی صرفًا جهت 
سیس��تم های حس��ابداری و صنعتی، پیاده سازی، پش��تیبانی، خدمات مشاوره در رابطه با 
موضوع شرکت، خدمات تحقیق، خدمات پژوهش، مخابرات )غیر از آنچه در انحصار شرکت 
مخابرات ایران می باشد( تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع 
شرکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 

خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت ب��ه مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان امام خمینی )ره( خیابان بسیج، کوچه بهارستان 
کدپس��تی 8436144151، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 1352 مورخ 1390/12/21 نزد بانک ملی ش��عبه جمهوری اسالمی 
پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای منوچهر ش��فیعی دستگردی به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای 
احمدرضا شفیعی دستگردی به سمت نائب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای حمیدرضا شفیعی 
به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای حمیدرضا ش��فیعی به سمت مدیر عامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای 
مدیر عامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدی��ر عامل: مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فریناز یاری به 
عنوان بازرس اصل��ی، 2-8- آقای مهدی فتحیان به عنوان بازرس علی البدل. م / الف 1375 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
1159 شماره: 67/ت91/103، آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فرا پرداز پرشیا با مسوولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 42225 و شناسه ملی 10260600009. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی ش��رکا مورخ 1391/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی 
اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان، خیابان کاشانی، خیابان میر داماد، کوی ماه )48(، مجتمع 
اداری اردیبهش��ت، واحد 103، کدپس��تی 8136915467، تلفن 03112345277 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح گردید. در تاری��خ 1391/01/19 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م / الف 1334 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
1160 ش��ماره: 104/ت91/103، آگهی تغییرات شرکت بردیا سنگ میالد با مسوولیت محدود 
به ش��ماره ثبت 46832، به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1390/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- اعضاء هیات مدیره برای م��دت نامحدود به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای س��یامک جابری و آقای حجت حس��نی کاخکی و آقای سامان رحمتی گواری. 
2- س��مت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای س��یامک جابری به س��مت 
رئیس هیات مدیره و آقای حجت حس��نی کاخکی به س��مت نایب رئیس هیات مدیره و آقای 
س��امان رحمتی گواری به س��مت عضو هیات مدیره و آقای س��یامک جابری به سمت مدیر 
عامل. 3- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره ودر غیاب رئیس با نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 4- آقای 
هادی رنجکش با دریافت مبلغ 25/000/000 ریال از صندوق ش��رکت، س��هم الشرکه خود را 
ب��ه مبلغ 0 ریال کاهش داد. آقای عبداله یزدانی اس��فیدواجانی با دریافت مبلغ 20/000/000 
ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 0 ریال کاهش داد. آقای یوسف محمد 
امینی با دریافت مبلغ 25/000/000 ریال از صندوق ش��رکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 0 
ریال کاهش داد. آقای نادر آدینه با دریافت مبلغ 50/000/000 ریال از صندوق شرکت، سهم 
الش��رکه خود را به مبلغ 0 ریال کاهش داد. سرمایه ش��رکت از مبلغ 500/000/000 ریال به 
مبلغ 380/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساس��نامه اصالح گردید. در تاریخ 
1391/01/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثب��ت و مورد تایید و امضاء 
قرار گرفت. م / الف 1438 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 
1161 ش��ماره: 423/ث – 1391/1/20، آگه��ی تغییرات در انجمن م��ددکاری امام زمان )ع( 
تودش��ک ثبت شده به ش��ماره 846 و شناس��ه ملی 10260144733، به موجب نامه شماره 
1414/516/1/85 مورخ 1391/1/14 فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورتجلسات 
هیات امن��اء و هیات مدیره مورخ 1390/10/19، آقای رضا رمضانی تودش��کی به ش��ماره 
ملی 5658925657 و کدپس��تی 8135113973 به س��مت رئیس، آقای علی خواجه جشوقانی 
به ش��ماره ملی 5659488064 و کدپس��تی 8135114956 به س��مت نایب رئیس، آقای سید 
اکبر موسوی میبدی به ش��ماره ملی 5658925754 و کدپستی 8135115313 به سمت مدیر 
عامل، آقای حس��ین کریمی بالن به ش��ماره ملی 1249817900 و کدپس��تی 8135114746 
به س��مت خزانه دار، آقای س��ید علی انارکی تودش��کی به ش��ماره مل��ی 5659560938 و 
کدپس��تی 8135117513 به س��مت عضو اصلی هیات مدیره، آقایان حسن عباسی به شماره 
مل��ی 5658924911 و کدپس��تی 8135114899 و مصطف��ی عم��و حیدری به ش��ماره ملی 
5659646301و کدپس��تی 8135115419 ب��ه س��مت اعضای علی البدل هی��ات مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. آقایان هادی جعفری به شماره ملی 5659537693 و کدپستی 
8135115443 و محمد اس��ماعیل عامری جشوقانی به شماره ملی 5659506526 و کدپستی 
8135114999 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انجمن برای مدت یکسال انتخاب 
ش��دند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس 
هیات مدیره، مدیر عامل، نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر اس��ت. 
اساس��نامه جدید انجمن مشتمل بر س��ه فصل و 42 قانون و 21 تبصره تصویب و جایگزین 
 اساس��نامه قبلی گردید. امضای ذیل ثب��ت در تاریخ 1391/1/21 تکمیل گردید. م / الف 1490

آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس 
1162 ش��ماره: 161/ الف 91/103 آگهی تاسیس شرکت نیوساد سازان آیریک سهامی خاص، 
شرکت فوق در تاریخ 1391/01/24 تحت شماره 46862 و شناسه ملی 10260649307 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجرا، طراحی، انجام خدمات مشاوره و نظارت در کلیه 
پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی صنعتی و فنی، ابنیه و محوطه سازی، خاکبرداری و 
خاکریزی، دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و تاسیسات، حفظ و نگهداری تاسیسات کارخانه 
ای، اس��تخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن، زهکش��ی، کلیه عملیات راهسازی و حفاری، 
ترخیص کاال از گمرکات، ایجاد س��ازه های فل��زی و تعمیر و نگهداری، تنظیفات عمومی، حفظ 
و نگهداری فضای س��بز، تامین نیروی انس��انی موقت، خدمات شبکه های جمع آوری و انتقال 
آب و فاضالب، خدمات شبکه های گاز رسانی و نفتی )پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح( 
بهینه سازی مصرف انرژی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تولید و توزیع و خرید 
و فروش و صادرات واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای 
داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج 
از کش��ور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان، شاهین شهر، خیابان 
نظامی، مجتمع اداری اسپادان، طبقه 2، واحد 1، کدپستی 8313853771، تلفن 09393670909، 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
496 مورخ 1390/11/25 نزد بانک ملی شعبه بازار شاهین شهر پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای یعقوب حکمت 
پناه دهکردی به سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- خانم الهام حکمت پناه دهکردی به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای حمیدرضا بش��یری به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای 
حمیدرضا بش��یری به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 
متفقًا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای محمدرض��ا زهتابچه به عنوان 
بازرس اصلی، 2-8- خانم مهر انگیز پور شبانان نجف آبادی به عنوان بازرس علی البدل. م / 

الف 1470 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1196 کالس��ه پرونده: 615/90 ح 1، وقت رسیدگی، روز یکشنبه مورخه 1391/4/4 ساعت 9 
صبح، خواهان: خانم آزاده اخوان روفیگر، خوانده: اشرف السادات حسینی فرزند سید محمد، 
خواسته: صدور نقض دادنامه شماره 323، 90/2/28 صادره از شعبه 14 شورای حل اختالف، 
خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1197 ش��ماره ابالغی��ه 9010100350504782، ش��ماره پرون��ده: 9009980350501073، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901131، خواهان حس��ین عبداللهی کجانی دادخواستی به طرفیت 

خوان��دگان قنبر نادی پور و نصراله مومنی فرزند قاس��م و ابوالفض��ل عبدلی فرزند تقی و 
عبدالحس��ین عبدلی فرزند علی و حسن سلیمانی به خواس��ته جلب ثالث مجلوبین در پرونده 
مطروح��ه اداره اموال و امالک بنیاد مس��تضعفان مبنی بر خلع ی��د از پالک ثبتی 452/1165 
بخ��ش 16 ثبت اصفه��ان و مطالبه اجرت المثل به کالس��ه 900702 ح 5 تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان – اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهار باغ باال خیابان ش��هید نیکبخت، 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالسه 
9009980350501073 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 12:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1281 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350200231. ش��ماره پرون��ده: 9009980350200697. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900709. خواهان قاس��م علی رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
ابوالقاس��م داروغه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
کالسه 9009980350200697 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 8:00 
تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای ابوالقاسم داروغه و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

قربانی – مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اخطاریه 
1289 ش��ماره ابالغنامه: 9010100351005062. ش��ماره پرونده: 9009980351001147. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901147. مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: اصغر ش��رافت فرزند 
غالمحس��ین نش��انی اصفهان – خ میر–  جنب بیمارس��تان – مواد غذایی کوله پارچه – بن 
بس��ت فرهادی – پ294. تاریخ حضور: 1391/04/04 یکش��نبه ساعت: 10:30 محل حضور: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 
3 ات��اق ش��ماره 316. علت حض��ور در خصوص دعوی پژم��ان پژوهنده به طرفیت ش��ما 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. ضمنًا به پیوس��ت نس��خه 
 ثانی دادخواس��ت و ضمایم ارس��ال می گردد. اطهری بروجنی – منش��ی شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار متهم 
1311 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 9109980364700005 این دادیاری آقای اس��ماعیل 
مهرابی به ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای محمود نصر نصرآبادی از طرف این 
دادیاری تحت تعقییب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان 
خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع ش��ماره 2 دادس��رای اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام 
خوی��ش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 1797 ش��عبه 28 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
1312 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای محمد باقرصاد فرزند کریم ش��کایتی علیه آقای داود 
میرزایی فرزند علی اصغر دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 901457ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عن��ه ظ��رف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با 
تجوی��ز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل��ه ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 1796 شریفی – مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رای 
1313 ش��ماره دادنامه: 9009970353201839. ش��ماره پرون��ده: 9009983820300198. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900890. ش��اکی: خانم ندا حسینی با وکالت آقای پژمان ولی زاده به 
نش��انی پروین خ 15 خرداد جنوبی پاساژ نور شرق ط2. متهم: آقای سعید عطایی به نشانی 
فعال مجهول المکان. اتهام: ترک انفاق. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص ش��کایت خانم ندا حس��ینی با 
وکالت آقای پژمان ولی زاده وکیل و مش��اور حقوقی علیه آقای س��عید عطایی دایر بر ترک 
انفاق موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با بررسی 
اوراق و محتوی��ات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و گزارش مرجع انتظامی ش��هادت ش��هود 
عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلس��ه دادرس��ی و ارائه دلیل موجهی دال 
بر بی گناهی خویش و س��ایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب 
بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به استناد ماده 642 قانون مجازات 
اس��المی نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 

1803 خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1314 ش��ماره دادنامه: 9009970352801865. ش��ماره پرون��ده: 9009980365100820. 
شماره بایگانی ش��عبه: 900920. شاکی: آقای حمیدرضا مشکوت به نشانی اصفهان شهرک 
ولی عصر خ هدایت فرعی یازدهم پالک C 329. متهم: آقای جالل نورالسنا به نشانی مجهول 
الم��کان. اته��ام: ضرب و جرح عمدی. گردش��کار: دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
اتهام آقای جالل نورالس��ناء که به لحاظ متواری بودن مشخصات بیشتری از وی در اختیار 
نمی باشد و از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت به حضور شده است مبنی بر ایراد 
صدمه بدنی عمدی نس��بت به آقای حمیدرضا مش��کوه با عنایت به شکایت شاکی و گزارش 
مامورین انتظامی و نظریه پزش��ک قانونی و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع موثر 
و مویدا به س��ایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت 
تش��خیص فلذا دادگاه باس��تناد مواد 484 و 495 و 367 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را 
بابت ایجاد س��رخ ش��دگی سمت چپ گردن و تورم پشت س��ر به پرداخت نیم درصد از دیه 
1/5 دیه کامل انسان در حق مصدوم آقای حمیدرضا 

1000
کامل انسان بعنوان ارش و پرداخت 

مش��کوه محکوم می نماید تا در مهلت یکس��ال از تاریخ وقوع بزه تادیه نماید. دادگاه از حیث 
جنبه عمومی قضیه بزهکار موصوف الذکر را باستناد تبصره 2 ذیل ماده 269 قانون مجازات 
اسالمی و با رعایت و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در م��وارد معی��ن به پرداخت مبلغ ی��ک میلیون ریال بعنوان جزای نق��دی تعزیراً در حق 
صن��دوق دول��ت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در مهل��ت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و س��پس در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز اس��تان می باشد. م الف: 1804  حمصیان – رئیس شعبه 

102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

ابالغ رای 
1315 ش��ماره دادنام��ه: 9009970353001672. ش��ماره پرون��ده: 9009980359300768. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900675. ش��اکی: خانم شهال رس��تمی به نش��انی مجهول المکان. 
متهم: خانم رضوان درویش��ی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: س��رقت موبایل. گردشکار: 
دادگاه ب��ا عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم ش��هال رس��تمی دائر بر سرقت 
گوش��ی تلفن هم��راه و عابر بانک و گواهینام��ه از خانم رضوان درویش��ی دادگاه صرفنظر 
از رضایت به قید و ش��رط ش��اکی خصوص��ی نظر به اظهارات اولیه ش��اکی خصوصی در 
ش��کوائیه مبنی بر اینکه دو نفر موتورس��وار اقدام به ربایش کیف وی نموده اند و بنظر می 
رس��د که متهمه صرفا از گوشی شاکیه اس��تفاده نموده اس��ت لذا دلیلی بر توجه اتهام فوق 
ب��ه متهمه وجود ندارد و مس��تنداً به اص��ل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری رای برائت متهمه ص��ادر و اعالم می گردد. 
رای ص��ادره ظ��رف م��دت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قاب��ل اعت��راض در محاک��م محترم 
 تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. م ال��ف: 1805  گازری – دادرس ش��عبه 104 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1316 ش��ماره دادنامه: 9009970354701727. ش��ماره پرون��ده: 9009980358300164. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900636. شاکی: آقای اسداله میرزائیان به نشانی سپاهان شهر بلوار 
توحید خ گلش��ن مجتمع بهمن ط 3 واحد b2-3. متهمین: 1- آقای مس��یح فش��ارکی زاده به 
نش��انی مرداویج اس��تقالل جنوبی ک5 پ46. 2- آقای ابوذر تقیان دینانی به نشانی مجهول 
الم��کان. اتهام: عضویت در ش��رکتهای هرمی ب��ه منظور اخالل در نظام اقتصادی کش��ور. 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص اتهام متهمین 1- مسیح فشارکی زاده فرزند حسین 2- ابوذر تقیان 
دینانی مجهول المکان دایر بر فعالیت در ش��رکت هرمی و در نتیجه اخالل در نظام اقتصادی 
کش��ور موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت 
آقای اس��دا... میرزائیان و فتوکپی فیش واریز وجه و فتوکپی اوراق خرید و عضویت ش��اکی 
در ش��رکت هرمی که متهم ردیف اول به عنوان اسپانس��ر معرفی شده است و نظر به اقرار 
صری��ح مته��م ردیف اول در مرحله تحقیق و نظر به عدم حضور وی در جلس��ه رس��یدگی 
و مجهول المکان بودن متهم ردیف دوم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم می داند مس��تنداً 
ب��ه ماده واحده الحاق ی��ک بند و یک تبصره قانون مجازات اخالل گ��ران در نظام اقتصادی 
کش��ور و با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اس��المی در رابطه با متهم ردیف اول به لحاظ 
فقدان س��ابقه کیف��ری و اظهار ندامت و پش��یمانی به پرداخت ده میلی��ون ریال جزای نقدی 
ب��دل از حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی بابت پورس��انت دریافتی و متهم ردیف دوم را 
ع��الوه بر رد مبلغ 109/500/000 ریال در حق ش��اکی خصوصی به تحمل دو س��ال حبس 
تعزی��ری و پرداخ��ت ده میلیون ریال جزای نق��دی بابت حداقل پورس��انت دریافتی در حق 
صن��دوق دول��ت محکوم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف مهل��ت 10 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظ��رف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف: 1806 مفیدیان – رئیس شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1317 ش��ماره دادنامه: 9009970354202188. ش��ماره پرون��ده: 9009980360000835. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901069. شاکی: خانم الهه شیاس��ی به نشانی چمران خ ال محمد ک 
س��پهر بن سوسن پ55. متهمین: 1- آقای بهزاد چاچه ای با وکالت آقای سید مهدی حسینی 
به نشانی خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 ط3 واحد 336. 2- آقای فرهاد مهرابی 3- آقای 
هادی خانی همگی به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- شرب خمر 2- ضرب و جرح عمدی 
3- شروع به آدم ربایی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص شکایت خانم الهه 
شیاس��ی فرزند مظفر 30 ساله اهل تهران ساکن اصفهان دانش��جو علیه آقایان بهزاد چاچه 
ای فرزند رمضان 23 س��اله اهل و س��اکن اصفهان بیکار با س��واد فاقد سابقه کیفری مجرد 
و آقای فرهاد مهرابی فرزند صفر س��اکن زینبیه متواری و آقای هادی خانی فرزند حس��ین 
س��اکن میدان قدس و متواری مبنی بر ش��رب خمر و مش��ارکت در آدم ربایی برای هر سه 
متهم و ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به متهم ردیف دوم و تهدید با چاقو نسبت به متهم 
ردیف س��وم بدین شرح که ش��اکیه در تاریخ 90/7/3 در ساعت 20/30 در خیابان فالطوری 
از اتوبوس ش��رکت واحد پیاده ش��ده و در پی��اده رو اقدام به پیاده رفتن م��ی نماید که یک 
خودروی پیکان که همگی مس��ت بوده اند که چهار نفر سرنش��ین داشته اول شروع به متلک 
گفتن می نماید و یکی از آنها از صندلی عقب پیاده ش��ده و به وی گفته س��وار شود و چون 
وی س��وار نمی شود با تهدید چاقو و نزدیک کردن چاقو به پهلوی وی تقاضای سوار شدن 
به خودرو مذکور را می نموده اس��ت و تا نیمه بدن وی را س��وار خودرو می نمایند که پس 
از مقاومت ش��اکیه و فریادهای وی گوش��های وی را گرفته تا وی را سوار ماشین نمایند که 
پس از مداخله مردم آنها فرار می نمایند از توجه به شناس��ایی خودرو پیکان س��فید رنگ به 
ش��ماره 979ل11-ایران13 که متعلق به آقای مهدی چاچه ای برادر متهم ردیف اول بوده و 
شناس��ایی دو متهم دیگر توس��ط برادر متهم ردیف اول اقرار متهم ردیف اول به شرب خمر 
و آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح و نظریه پزش��کی قانونی و اقاریر صریح متهم در جلس��ه 
دادگاه و دفاعیات بی وجه وی بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با توجه به اینکه شاکیه 
را از محل پیاده رفتن تا محل خودرو کش��انده و نصف بدن وی را س��وار بر خودرو نموده 
مصداق آدم ربایی دانس��ته مس��تنداً به ماده 621 قانون مجازات اسالمی متهم ردیف اول و 
دوم و سوم را به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم می نماید ضمنًا متهم ردیف اول را با 
توجه به اقرار صریح وی به شرب خمر مستنداً به مواد 165 الی 180 قانون مجازات اسالمی 
به تحمل 80 ضربه تازیانه حد شرعی شرب خمر محکوم می نماید ضمنًا متهم ردیف دوم را 
مستنداً به مواد 480 و 481 و 367 و تبصره 1 ماده 269 قانون مجازات اسالمی و بند 2 ماده 
3 قانون وصول به پرداخت 1/5 دینار بابت کبودی س��مت داخل ساعد چپ و یک درصد دیه 
کامل بابت حارصه ساعد راست در دو ناحیه و 3 دینار بابت کبودی الله گوش راست در حق 
ش��اکیه بابت جنبه خصوصی جرم و تحمل 2 سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی جرم و 
متهم ردیف سوم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل 70 ضربه شالق تعزیری بابت 
تهدید و قدرت نمایی با چاقو مس��تنداً به ماده 617 قانون مجازات اسالمی محکوم می نماید. 
در خصوص اتهام متهم ردیف دوم و س��وم مبنی بر ش��رب خمر از توجه به اینکه از جرائم 
حق اللهی است و رسیدگی غیابی به این نوع جرائم مجاز نیست پرونده مفتوح می باشد رای 
صادره در خصوص متهم ردیف دوم و س��وم غیابی ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس همچون متهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1807 

وطن خواهان اصفهانی – رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

ابالغ رای 
1318 ش��ماره دادنامه: 9009970353502044. ش��ماره پرون��ده: 8909980358301573. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900722. ش��اکی: آقای رسول ترابی به نش��انی خ جی خ ارغوانیه 
ارغوان 25 پ69. متهمین: 1- آقای حس��ین جیحانی در حال حاضر مجهول المکان 2- آقای 
میالد ش��یروانی آدرس محل س��کونت: بلوار ارغوانیه/ ارغوان13/ک شب بو/پ37. اتهام ها: 
1- شرکت در ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی 2- شروع به آدم ربایی. گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
اتهام متهم حس��ین جیحانی فرزند قاس��م )که بلحاظ متواری بودن نامبرده و عدم دسترسی 
به وی اطالعات و مش��خصات بیش��تری از ایشان در اختیار نمی باش��د( دایر بر شرکت در 
ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی بهمراه متهم میالد ش��یروانی نسبت به رسول ترابی از توجه 
به مفاد قس��متی از کیفرخواست صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت 
به ش��کوائیه ش��اکی مصدوم و گواهی طول درمان ارائه شده از سوی وی و گزارش مرجع 
انتظامی و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را 
)منتش��ره در روزنامه نصف جهان به ش��ماره 1362-90/7/16( و علیرغم ابالغ قانونی وقت 
رسیدگی )که آگهی احضار وی نیز در روزنامه نصف جهان به شماره 1447-90/11/1 درج 
گردیده اس��ت( در جلسه دادرسی مورخه 90/12/8 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز 
در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق به وی محرز و مس��لم می 
باشد دادگاه در اجرای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مستندا به مواد 42، 294، 367، 
481 و 484 قانون مجازات اس��المی متهم را بر مبنای میزان دخالت و تقصیر خود در بروز 
درگیری بعلت شرکت در ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی نسبت به شاکی منجر به ایجاد سه 
ناحیه خراش��یدگی حارصه خلف قفس��ه صدری وی به تادیه جمعًا پنجاه درصد از یک و نیم 
درصد دیه کامل به عنوان ارش و منجر به ایجاد سه ناحیه کبودی خلف قفسه صدری وی به 
تأدیه پنجاه درصد از جمعًا یک و نیم دینار دیه و منجر به ایجاد چهار ناحیه خراشیدگی خارج 
بازوی چپ وی به تادیه جمعًا پنجاه درصد از دو درصد دیه کامل و منجر به ایجاد پنج ناحیه 
کب��ودی خارج بازوی چپ وی به تادیه جمعًا پنجاه درصد از 2/5 دینار دیه و منجر به ایجاد 
س��ه ناحیه کبودی خارج بازوی راس��ت وی به تادیه جمعًا پنجاه درصد از چهار و نیم دینار 
دیه و منجر به ایجاد یک ناحیه کبودی قدام ش��انه راس��ت وی به تادیه پنجاه درصد از یک و 
نیم دینار دیه و منجر به ایجاد یک ناحیه خراش��یدگی حارصه روی شانه راست وی به تادیه 
پنجاه درصد از نیم درصد دیه کامل به عنوان ارش و منجر به ایجاد خراشیدگی حارصه مچ 
دس��ت راس��ت وی به تادیه پنجاه درصد از نیم درصد دیه کامل و منجر به ایجاد سه ناحیه 
کبودی وسیع خارج ران چپ وی به تادیه پنجاه درصد از جمعًا چهار و نیم دینار دیه و منجر 
به ایجاد یک ناحیه خراشیدگی حارصه قدام ران چپ وی به تادیه پنجاه درصد از نیم درصد 
دی��ه کامل و منجر به ایجاد کبودی این ناحیه به تادیه پنجاه درصد از یک و نیم دینار دیه در 
حق آن مصدوم محکوم می نماید. رای صادره در این قسمت غیابی و ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت در خصوص آن قس��مت از کیفرخواست صادره 
علیه متهمین مجهول المکان حس��ین جیهانی و میالد ش��یروانی دایر بر شرکت در آدم ربایی 
شاکی صرفنظر از اعالم گذشت شاکی نسبت به متهم اخیرالذکر با عنایت به مجموع تحقیقات 
انجام شده و محتویات پرونده نظر به فقدان دالیل اثباتی کافی لذا از این حیث اتهامی متوجه 
متهمین نمی باش��د دادگاه با رد این قسمت از کیفرخواس��ت صادره مستنداً به بند الف ماده 
177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت آنان صادر و اعالم می دارد در خصوص آن 
قس��مت از کیفرخواس��ت صادره علیه متهم میالد شیروانی فرزند عزیزاهلل دایر بر شرکت در 
ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی نس��بت به رس��ول ترابی با عنایت به مجموع تحقیقات انجام 
شده و محتویات پرونده نظر به اعالم گذشت شاکی مصدوم در جلسه دادرسی این دادگاه و 
قابل گذش��ت بودن موضوع مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره در این قس��مت ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان است. م الف: 1808 کلیشادی – رئیس شعبه 109 دادگاه 
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يادداشت

نوبتی سه ماهه زواره )نوبت دوم(
128 شماره: 173. آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 
س��ال 1390 ثبت اس��ناد و امالک زواره بخش 
17 ثبت اصفهان. به موجب ماده 12 قانون ثبت 
اس��ناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوطه، امالکی که در س��ه ماهه چهارم سال 
1390 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اس��ناد و 
امالک زواره پذیرفته و جهت انتش��ار آگهی در 
ردیف منظور شده به شرح ذیل آگهی می گردد:

دهستان گرمسیر 
شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر:

3076- آقای اکبر گلی زواره فرزند عباس تمامت 
پنجاه و هش��ت حبه و سه – پنجم حبه مفروز 
از 72 حبه شش��دانگ پالک مرقوم بمس��احت 
447/40 مترمربع که بصورت شش��دانگ قطعه 

زمین درآمده است.
3076- تکیه 72 تن شهدای کربالی سرآسیاب 
زواره بتولیت آقای محمدعلی گلی زواره تمامت 
سیزده حبه و س��ی و هشت صدم حبه مفروز 
از 72 حبه شش��دانگ پالک مرقوم بمس��احت 
81/42مترمرب��ع که بصورت شش��دانگ قطعه 

زمین درآمده است.
4503- آقای عب��اس محمدی پور نجف آبادی 
فرزند ذبیح اله شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 

555/80 مترمربع.
4967- آقای علی درفشی فرزند حسین و خانم 
کبری جعفری طح��ان و خانمها زهرا و فاطمه 
و بت��ول و آقای رضا ش��هرت همگی جعفری 
طحانی فرزندان جعفر ششدانگ قطعه زمین که 
مساحت ششدانگ 1040 مترمربع می باشد به 
نس��بت علی 36 حبه مش��اع و کبری و زهرا و 
فاطمه و بتول هر کدام 8 حبه مش��اع و رضا 4 

حبه مشاع.
5251- آق��ای محمدعلی ش��ماعی فرزند جواد 
شش��دانگ جوی مت��رو که بمس��احت 15/65 

مترمربع.
دهستان سفلی 

روستای سفیده 20 اصلی و فروعات ذیل:
14- آقای هاشم عامری فرزند محمد ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه احداثی در شش حبه مفروز 

از پالک مرقوم بمساحت 25/91 مترمربع.
15 باقیمانده- آقای هاشم عامری فرزند محمد 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 469/39 

مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باش��د باید از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگه��ی به مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی 
خود را کتبًا به این اداره تس��لیم نموده و طبق 
تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیی��ن تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید. ضمنًا گواهی طرح دعوی که پس 
از انقضاء مهلت قانونی واصل شود بالاثر بوده 
و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل 
م��اده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طبق م��اده 56 آیین نامه ثب��ت، حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
حدود و حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکیلف 
پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد ش��د. 
این آگه��ی در دو نوبت به فاصل��ه 30 روز از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی در روزنامه زاینده 

رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 91/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/3/01
م الف: 9 عصاری – رئیس اداره ثبت اس��ناد و 

امالک زواره

 نوبتی سه ماهه بادرود 
191 آگه��ی نوبت��ی س��ه ماهه چهارم س��ال 
1390 ثبت اس��ناد و امالک بادرود. به موجب 
دس��تور ماده 11- قانون ثبت اسناد و امالک 
و م��اده 59 -اصالحی آیین نامه قانون مزبور 
امالکی که در س��ه ماهه چهارم س��ال جاری 
تقاض��ای ثبت آنها پذیرفته ش��ده ان��د و نیز 
امالکی که آگهی های نوبت��ی قبلی آنها از قلم 
افتاده و همچنین امالکی که بموجب آراء هیات 
نظارت بایس��تی تجدید آگهی ش��وند مربوط 
 ب��ه بخش نه حوزه ثبتی بادرود به ش��رح ذیل 

می باشند.
ال��ف- امالکی که در س��ه ماهه چهارم س��ال 
1390 پذیرفت��ه ش��ده اند و همچنی��ن امالکی 
که آگهی ه��ای نوبتی قبلی آنه��ا از قلم افتاده 
اند و مدت واخواهی به آنها از تاریخ انتش��ار 
)1391/02/02( بم��دت 90 روز پذیرفت��ه می 

شود.
1- از شماره 159- اصلی شهر بادرود و 

فروعات ذیل آن
20 – آقای��ان علی رضا پی��روزی بادی فرزند 
ماش��االه و حس��ین نوریان بادی فرزند محمد 
بالمناصفه – شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 

153/50 مترمربع.
192- آقای عباس��علی حیدری فرزند نورعلی 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 365 مترمربع.

193- آقای احم��د مهدیان فرزند جانعلی– دو 
دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 

386 مترمربع.
677- آقای ماشااله آذرگون فرزند غالمحسین 
و خانم شمس��ی نائینی فرزند عباس هر کدام 
س��ه دانگ از شش��دانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 331/85 مترمربع.
3298- آق��ای رحم��ت گلی ب��ادی فرزند علی 
– شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 160/55 

مترمربع.
3373- آق��ای نظرعلی فهیمی بادی فرزند علی 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 

152 مترمربع.
آق��ای محمدرض��ا ش��فیقی فرزن��د   -3401
محمدحسین – ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

148/70 مترمربع.
3402- خان��م آذر خانم خادئی ب��ادی فرزند 
علیرضا – شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 

120 مترمربع.
3479- خانم جمیله زمان��ی فرزند جعفرآقا – 
شش��دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 50 

مترمربع.
4446- آقای حاتم حیدریان مقدم بادی فرزند 
حسن- شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 214 

مترمربع.
8461- آقای محمدرض��ا نوریان بادی فرزند 
علیرضا – شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 
148/90 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 2945 فرعی.
8462- آقای محمد بیکی بادی فرزند عباسعلی 
– شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 137/20 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3479 

فرعی از اصلی مرقوم.
8463- آق��ای ابوالفضل ثم��ری فرزند عباس 
– شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 188/65 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 975 

فرعی از اصلی مرقوم.
8465- آقای رسول رجبی بادی فرزند حسین- 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 178 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 881 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8470- آق��ای احمدرضا حاج��ی زاده فرزند 
امرال��ه- شش��دانگ قطع��ه زمی��ن محصور 
بمس��احت 200/70 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 946 فرعی از اصلی مرقوم.
فرزن��د  زاده  حاج��ی  مجی��د  آق��ای   -8471

احمدرضا – شش��دانگ قطع��ه زمین محصور 
و  مف��روز  مترمرب��ع   212/30 بمس��احت 
 مجزی ش��ده از پ��الک 946 فرع��ی از اصلی

مرقوم.
8473- آق��ای روح اله پری بادی فرزند محمد 
– ششدانگ قس��متی از یکباب خانه بمساحت 
70/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

3124 فرعی از اصلی مرقوم.
8474- آقای سیدرضا مرتضوی بادی فرزند 
سید حسین – ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
170/30 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 2945 فرعی از اصلی مرقوم.
8480- آقای حسین واحدنژاد فرزند رضاعلی 
نس��بت به چهاردانگ و خانم فاطمه حقانی فر 
فرزن��د علی نس��بت به دو دانگ از شش��دانگ 
یکباب خانه بمساحت 166/95 مترمربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 3737 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8481- آقای حس��ن قنائیان فرزند غالمرضا 
– شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 194/60 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3667 

فرعی از اصلی مرقوم.
8482- خان��م جمیله رضائ��ی فرزند رمضان 
– شش��دانگ یکب��اب خانه بمس��احت 155/5 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3620 

فرعی از اصلی مرقوم.
8484- آقای امید قاسمی مبارک آبادی فرزند 
ذبی��ح اهلل – شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور 
بمس��احت 141 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 3373 فرعی از اصلی مرقوم.
8489- آقای ابراهیم شفیعیان فرزند احمدعلی 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 
197/5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

3591 فرعی از اصلی مرقوم.
8490- آق��ای نورال��ه صابری ب��ادی فرزند 
جانعلی و آقای حسین ابراهیم پور فرزند علی 
محمد هر کدام س��ه دانگ از شش��دانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 285 مترمربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 2947 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8491- آق��ای حبیب اهلل حیدری��ان مقدم بادی 
فرزند حاتم – شش��دانگ قطعه زمین محصور 
بمس��احت 147 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 4446 فرعی از اصلی مرقوم.
8506- آقای روح اهلل ش��هبازیان فرزند فضل 
اهلل – شش��دانگ یکباب مغازه بمساحت 85/40 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1388 

فرعی از اصلی مرقوم.
8507- خانم ف��روزان ذاک��ری فرزند علی – 
شش��دانگ قطعه زمین پی کنی شده بمساحت 
220/35 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 889 فرعی از اصلی مرقوم.
8508- آقای حس��ن حفاری فرزن��د آقا احمد 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 
175/30 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 966 فرعی از اصلی مرقوم.
8509- خانم فاطمه ترابیان بادی فرزند فارس 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 
165/65 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 966 فرعی از اصلی مرقوم.
8510- آقای کاظ��م عرفانی راد فرزند صادق 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 
339/15 مترمرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از 

پالک 774 فرعی از اصلی مرقوم.
8511- آق��ای نورعل��ی اس��ماعیلیان فرزن��د 
ماش��االه – شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور 
بمس��احت 232 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 974 فرعی از اصلی مرقوم.
8512- آقای رضا اس��معیلیان ب��ادی فرزند 
ماش��ااهلل – شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور 
بمس��احت 203/75 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 974 فرعی از اصلی مرقوم.

2-از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و 
فروعات ذیل

321- خانم فاطمه قاس��می خالدآبادی فرزند 
حس��ین- شش��دانگ یکب��اب خان��ه قدیمی و 

مخروبه بمساحت 141/80 مترمربع.
2971- آق��ای عل��ی قنائیان فرزن��د عباس – 
یکباب خان��ه بمس��احت 197/60  شش��دانگ 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 178 

فرعی از اصلی مرقوم.
3201- آق��ای محم��د س��عیدی فرزن��د علی 
آقا- شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 502/5 

مترمربع.
3240- آقای رضا خواجه امیریان فرزند عباس 
– شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 

207/30 مترمربع.
3274- آق��ای محمد علی کاظمی خالدی فرزند 
عین اهلل – شش��دانگ کوچه متروکه بمساحت 
56/40 مترمرب��ع ک��ه فعاًل با پ��الک 54 فرعی 

بصورت یکباب خانه درآمده است.
3279- آق��ای داود پورقربان��ی خالدی فرزند 
ن��وراهلل – شش��دانگ قطع��ه زمی��ن محصور 
بمس��احت 204/80 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 16 فرعی از اصلی مرقوم.
3281- آقای رمضانعلی خواجه امیریان فرزند 
عباس – شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 361 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 462 

فرعی از اصلی مرقوم.
3282- آقای نعم��ت اهلل دادرس خالدی فرزند 
غالم حس��ین – ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
جن��ب آن بمس��احت 126/50 مترمربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پ��الک 373 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3283- خانم ع��ذرا عالمی فرزن��د غالمرضا 
– شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 222/75 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 789 

فرعی از اصلی مرقوم.
3284- آقای حس��ین س��عیدی خادم خالدی 
فرزند عباس – شش��دانگ یکباب خانه و قطعه 
زمی��ن محص��ور جن��ب آن بمس��احت 2666 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 361 

فرعی از اصلی مرقوم.
3 – از شماره 190 – اصلی مزرعه جنت آباد 
780- آقای عب��اس محمودی خال��دی فرزند 
نوراهلل – ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر 

بمساحت 1840/90 مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کسی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی نوبتی بشرح ردیف 
الف ظ��رف مدت 90 روز و بش��رح ردیف ب 
بمدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را 
تسلیم این اداره نموده و رسید اخذ نمایند تا به 
دادگاه صالحه ارس��ال گردد و در صورتی که 
قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم تسلیم 
این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضاء 
مدت مرق��وم واصل گردد بالاثر خواهد بود و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
آیین نامه قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طب��ق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت نس��بت به 
حقوق ارتفاق��ی در موقع تحدی��د حدود و در 
صورتمجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نس��بت به حق��وق ارتفاقی 
طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد ش��د. 
این آگهی در ردیف الف در دو نوبت و بفاصله 
30 روز و نس��بت به ردی��ف ب فقط یک نوبت 
در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/03/01

م ال��ف: 110/2 طویل��ی – رئی��س ثبت 
بادرود 
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يادداشت

نوبتی سه ماهه سمیرم 
633 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1390 
شهرستان س��میرم. به موجب ماده 12 قانون 
ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آیین نامه قانون 
ثبت اس��ناد و امالک امالکی که در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 1390 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده همچنین شماره های از قلم افتاده مربوط 
به بخش ثبتی س��میرم به شرح ذیل آگهی می 

گردد.
ردیف الف: شماره پالک و مشخصات مالک و نوع 
ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در 
سه ماهه چهارم سال مربوطه قبل تنظیم و جهت 
 انتشار آگهی در ردیف الف منظور خواهد شد.
یک�م: ابنی�ه و امالک ش�هر س�میرم پالک یک 

اصلی و فروعات ذیل:
2204- خانم حکیمه افشاری فرزند محمد یک 
دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین واقع 

در خیابان شیخ کلینی قصبه سمیرم.
3597- آقای ماش��اءاهلل س��امی فرزند عباس 
علی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3702 

مترمربع واقع در خیابان شیخ مفید.
7361- خانم معصومه اسدی فرزند اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/1447 ب��ه مس��احت 345 مترمربع واقع در 

محله دلگر تل میدان.
7362- آق��ای غالمحس��ین بهرامی��ان فرزند 
حبیب اهلل ششدانگ یکباب خانه مجزی گردیده 
از پالک 1/1447 به مس��احت 187/5 مترمربع 

واقع در محله دلگر تل میدان.
7363- آق��ای احم��د کاوه فرزند اس��فندیار 
شش��دانگ یکباب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/2424 به مس��احت 160/3 مترمربع واقع در 

کهله قصبه.
7364- آقای حس��ین پیرمرادیان فرزند عباس 
شش��دانگ یک قطعه زمین مج��زی گردیده از 
پ��الک 1/1163 به مس��احت 10/98 مترمربع 
واقع در محله خواجگان کوچه شهید صابری.

7365- آق��ای احم��د صالح��ی فرزن��د یداهلل 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/1139 به مس��احت 218/8 مترمربع واقع در 

خیابان میرزا رضا کرمانی.
7366- آقای قربانعلی افشاری فرزند مسعود 
شش��دانگ یک قطعه زمین مج��زی گردیده از 
پ��الک 1/1281 به مس��احت 257/7 مترمربع 

واقع در خیابان شریعتی.
7367- آقای وحید افش��اری فرزند قربانعلی 
شش��دانگ یک قطعه زمین مج��زی گردیده از 
پ��الک 1/1281 به مس��احت 256/6 مترمربع 

واقع در خیابان شریعتی.
7368- آق��ای احمد افش��اری فرزند قربانعلی 
شش��دانگ یک قطعه زمین مج��زی گردیده از 
پالک 1/1281 به مس��احت 250 مترمربع واقع 

در خیابان شریعتی.
7369- آق��ای محم��د هادی افش��اری فرزند 
قربانعل��ی شش��دانگ یک قطع��ه زمین مجزی 
گردی��ده از پ��الک 1/1281 به مس��احت 252 

مترمربع واقع در خیابان شریعتی.
7370- آق��ای محم��د مهدی افش��اری فرزند 
قربانعل��ی شش��دانگ یک قطع��ه زمین مجزی 
گردی��ده از پ��الک 1/1281 به مس��احت 205 

مترمربع واقع در خیابان شریعتی.
7371- آقای س��ید ابوالفضل داودی سمیرمی 
فرزند بهروز ششدانگ یک قطعه زمین مجزی 
گردی��ده از پالک 1/2304 به مس��احت 178/7 

مترمربع واقع در خیابان قدس.
7372- آق��ای مهدی رضایی فرزن��د ابراهیم 
شش��دانگ یک باب مغازه مج��زی گردیده از 
پ��الک 1/1148 به مس��احت 50/60 مترمربع 

واقع در خیابان میرزا رضا کرمانی.
7373- آقای محمد حس��ین رجایی فرد فرزند 
محمد حس��ن شش��دانگ یک باب خانه تحتانی 

و فوقانی مجزی گردی��ده از پالک 1/2624 به 
مس��احت 106/90 مترمربع واق��ع در خیابان 

شیخ صدوق محله قلعه.
بهرامی��ان  عل��ی  و  ام��راهلل  آقای��ان   -7374
ب��اب  ی��ک  شش��دانگ  غریبعل��ی  فرزن��دان 
خان��ه مج��زی گردی��ده از پ��الک 1/2573 به 
و  بالس��ویه  مترمرب��ع   199/15 مس��احت 
 االش��اعه واقع در کوی خواج��گان فلکه معلم.

7375- آقای تیمور ش��هیدانی فرزند یوس��ف 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/1087 به مساحت 114/75 مترمربع واقع در 

کوی خواجگان مشهور به باغ صابر.
7376- آق��ای حس��ن براتپور فرزن��د غریب 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/2557 به مس��احت 219/3 مترمربع واقع در 

محله خواجگان کوی بخشداری سابق.
7377- آق��ای علی داد اس��دی فرزند زلفعلی 
نس��بت ب��ه چه��ار دان��گ و خان��م معصومه 
آقای��ی فرزن��د نعمت اهلل نس��بت ب��ه دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ ی��ک باب خان��ه مجزی 
گردی��ده از پ��الک 1/681 ب��ه مس��احت 309 
 مترمرب��ع واقع در محله جنگل پایین س��میرم.

7378- آق��ای س��جاد آقای��ی فرزن��د عل��ی 
ک��رم شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن مجزی 
مس��احت  ب��ه   1/1338 پ��الک  از  گردی��ده 
دلگ��ر. محل��ه  در  واق��ع  مترمرب��ع   323 

7379- آقای حجت اهلل طغرایی فرزند سعادت 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/2173 به مساحت 303/45 مترمربع واقع در 

خیابان قدس.
7380- آقای سید احمد داودی سمیرمی فرزند 
س��ید عبدالرحیم شش��دانگ یک خانه مجزی 
گردی��ده از پالک 1/2169 به مس��احت 336/3 

مترمربع واقع در خیابان قدس.
7381- آق��ای جمش��ید عباس��ی فرزند احمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/3741 ب��ه مس��احت 204 مترمربع واقع در 

خیابان شیخ مفید جنب آتش نشانی.
فرزن��د  طغرای��ی  پوی��ا  آق��ای   -7382
ابوالقاس��م شش��دانگ یک باب خان��ه مجزی 
مس��احت  ب��ه   1/607 پ��الک  از  گردی��ده 
مان��دگار. محل��ه  در  واق��ع  مترمرب��ع   238 
دوم: ابنی�ه و ام�الک مزرعه مهر ابواس�حاق 

پالک 60 اصلی و فروعات ذیل:
316- آق��ای مه��دی آصفی س��میرمی فرزند 
عی��دی محم��د و خان��م کبری آصف��ی فرزند 
ش��کراهلل شش��دانگ یک ب��اب خان��ه مجزی 
مس��احت  ب��ه   60/76 پ��الک  از  گردی��ده 
االش��اعه. و  بالس��ویه  مترمرب��ع   162/78 

317- خانم حورالنس��اء طایی فرزند جمش��ید 
ششدانگ یک قطعه باغ مجزی گردیده از پالک 

60/91 به مساحت 1395 مترمربع.
س��میرمی  طای��ی  اس��فندیار  آق��ای   -318
فرزن��د محم��ود و خان��م حورالنس��اء طایی 
فرزن��د جمش��ید شش��دانگ ی��ک قطع��ه باغ 
مجزی گردی��ده از پالک 60/75 به مس��احت 
االش��اعه. و  بالس��ویه  مترمرب��ع   1842 
س�وم: ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 

اصلی و فروعات ذیل:
543- آقای غالمحس��ن صابری فرزند حبیب 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
104/21 به مساحت 254/35 مترمربع واقع در 

خیابان شریعتی.
544- آقایان حسینعلی شجاعی فرزند خیراتعلی 
و بهم��ن ش��یری فرزند نوراهلل شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروع��ی مجزی گردیده از پالک 
104/193 به مساحت 8000 مترمربع بالسویه 

و االشاعه.
546- آق��ای ه��ادی رش��یدی فرزند رس��تم 
شش��دانگ یک ب��اب خان��ه مج��زی گردیده 
 175/93 مس��احت  ب��ه   104/12 پ��الک  از 
مفی��د ش��یخ  خیاب��ان  در  واق��ع   مترمرب��ع 

547- خان��م مهناز رش��یدی فرزن��د فالمرز 
شش��دانگ یک باب مغازه مج��زی گردیده از 
پ��الک 104/12 به مس��احت 64/87 مترمربع 

واقع در خیابان شیخ مفید.
548- آقای مصطفی ش��هبازی فرزند عزیزاهلل 
شش��دانگ یک باب خان��ه نیمه تم��ام مجزی 
گردیده از پالک 104/12 به مس��احت 212/15 
مترمرب��ع واق��ع در خیابان ش��یخ مفید کوچه 

اخالص.
چهارم: ابنیه و امالک مزرعه رشان پالک 

105 اصلی و فروعات ذیل:
156- خانم الهه بهرامیان فرزند جهانگیر نسبت 
به س��ه دانگ و آقای محمدمه��دی بهروزیان 
نس��ب فرزند علی نس��بت به 1/5 دانگ و خانم 
فاطمه بهروزیان نس��ب فرزند علی نس��بت به 
1/5 مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مجزی 
گردیده از پالک 105/99 به مس��احت 256/60 
مترمربع خیابان آیت اهلل غفاری بلوار ولیعصر.

پنجم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 
اصلی و فروعات ذیل:

268- آق��ای روح اهلل درخش��انی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 286 مترمربع واقع در 

محله بعثت.
290- آق��ای عل��ی اکبر نصرت��ی فرزند ایرج 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 289/80 مترمربع واقع 

در محله بعثت.
325- آقای حشمت اهلل درخشانی فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 291 مترمربع واقع در 

محله بعثت.
326- آق��ای س��جاد نصرت��ی فرزن��د مختار 
ششدانگ یک باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی 
مج��زی گردیده از پالک 119/92 به مس��احت 
93/30 مترمربع بلوار امام خمینی جنب مسجد 

جامع.
327- آق��ای عل��ی درخش��انی فرزند حس��ن 
شش��دانگ ی��ک قطعه زمین محص��ور مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مساحت 241/80 

مترمربع واقع در محله بعثت.
328- آق��ای زی��ن العابدی��ن رضای��ی فرزند 
قربانعل��ی شش��دانگ ی��ک باب خان��ه مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مساحت 273/75 

مترمربع واقع در محله بعثت.
329- آق��ای عل��ی درخش��انی فرزن��د محمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 327/75 مترمربع واقع 

در محله بعثت.
330- آق��ای خرم درخش��انی فرزن��د محمد 
شش��دانگ یک باب خان��ه نیمه تم��ام مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مساحت 296/60 

مترمربع واقع در محله بعثت.
331- آق��ای رضا درخش��انی فرزن��د امراهلل 
شش��دانگ ی��ک قطعه زمین محص��ور مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مساحت 321/40 

مترمربع واقع در محله بعثت.
332- آقای کورش نصرتی فرزند قاس��م علی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 299 مترمربع واقع در 

محله بعثت.
333- آقای هیبت اهلل درخش��ان فرزند شامراد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 198 مترمربع واقع در 

محله بعثت مشهور به زیر راه گنده.
334- آق��ای محمدعلی فروت��ن فرزند صفدر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مساحت 230 مترمربع واقع در 

محله بعثت مشهور به زیر راه گنده.
335- آق��ای محمد مرادی فرزند حس��ین قلی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
119 اصلی به مس��احت 270/5 مترمربع واقع 

در محله بعثت.
336- آقای عبدالرس��ول نوری فرزند آقاخان 
ششدانگ یک باب خانه و زمین متصله مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مس��احت 480 
مترمربع واقع در محله بعثت مشهور به پشت 

قبری.
337- آق��ای جعف��ر درخش��انی فرزند عبداهلل 
شش��دانگ یک ب��اب خان��ه مج��زی گردیده 
از پ��الک 119 اصل��ی ب��ه مس��احت 360/48 
 مترمرب��ع واق��ع در محل��ه بعثت مش��هور به 

پشت قبری.
فرزن��د  جمش��یدی  منص��ور  آق��ای   -338
خورشید بیگ شش��دانگ یک باب خانه مجزی 
گردیده از پالک 119 اصلی به مس��احت 274 
 مترمرب��ع واق��ع در محل��ه بعثت مش��هور به 

پشت قبری.
ششم: ابنیه و امالک مزرعه شهر ونک پالک 

145 اصلی و فرعات ذیل:
693- آقای رض��ا قلی انصاری فرزند خداقلی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
145 اصلی به مس��احت 446 مترمربع واقع در 

محله پشت باغ.
805- آق��ای محمد عقدک��ی فرزند علی صالح 
نس��بت به چهار دانگ و خان��م منیجه عقدکی 
فرزن��د عباداهلل نس��بت به دو دانگ مش��اع از 
ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
145 اصلی به مس��احت 446 مترمربع واقع در 

محله پشت باغ.
858- آقای دانیال عقدکی فرزند محمد و خانم 
طیبه قاس��می فرزند محمد ششدانگ یک باب 
خانه مج��زی گردیده از پ��الک 145 اصلی به 
مس��احت 131/3 مترمربع بالسویه و االشاعه 

واقع در محله پشت باغ.
هفتم: ابنیه و امالک مزرعه جوی آشورلو نساء 

پالک 294 اصلی:
آقای قجر آش��وری فرزند دشتی تمامیت پنج 
و س��ه چهارم حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه 
شش��دانگ مزرعه جوی آش��ورلو نساء پالک 

294- اصلی 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک 
و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کسی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داش��ته باش��د بای��د از تاریخ 
اولین انتش��ار نس��بت به امالکی که به ش��رح 
ردیف ال��ف تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده 
ظرف مدت 90 روز و نس��بت به امالک ردیف 
ب ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی 
خ��ود را به این اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترض��ی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با تقدیم اعتراض 
به مرجع ذی صالح گواهی تقدیم دادخواس��ت 
را اخ��ذ و به ای��ن اداره تس��لیم نمای��د و در 
صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی 
اقامه ش��ده باش��د طرف دعوی بای��د گواهی 
دادگاه مش��عر بر طرح دع��وی را ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواهی که 
بعد از انقضای مدت مرقوم واصل گردد بالاثر 
و وفق قس��مت اخیر م��اده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک رفتار خواهد 
ش��د. ضمنا طبق ماده 65 آیین نامه قانون ثبت 
اس��ناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
ح��دود و در ص��ورت مجل��س مربوطه قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نس��بت 
ب��ه حدود و حق��وق ارتفاقی مطاب��ق ماده 20 
قانون ثبت اسناد و امالک و ماده واحده تعیین 
 تکلیف پرون��ده های معترضی ثب��ت پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/03/1

م ال��ف: 1485 موس��وی – رئی��س اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سمیرم
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يادداشت

نوبتی سه ماهه جوشقان 
632 شماره: 166. آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 
سال 1390 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان 
قالی بخش 12 کاش��ان. بموجب ماده 12 قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور و ماده 59 اصالحی 
و آیین نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 1390 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و نیز امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی 

از قلم افتاده است بشرح ذیل آگهی می گردد.
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و 

امالک جوشقان قالی 
3627 فرعی- خانم رقیه ق��ادری فرزند میرزا 
محمد شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 93/70 

مترمربع
شماره های فرعی از پالک بیست و دو 

اصلی ابنیه و امالک چوقان 
434 فرع��ی- آقایان علی اکب��ر و محمدعلی و 
عبدالحس��ین و خانمه��ا نس��رین و محبوبه و 
فریبا شهرت همگی زارعیان فرزندان غالمعلی 
بالسویه ششدانگ یکبابخانه مفروزی از شماره 

147 فرعی بمساحت 327/50 مترمربع
438 فرع��ی- خانم ام البنی��ن زارعی و فاطمه 
س��لطان زارعی فرزن��دان محمد آق��ا و آقای 
غالمرضا زارعی فرزند حسین بترتیب نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع و یکدانگ و نیم مشاع و سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور و 
ساده مش��هور دو جریب تقریبی واقع در قلعه 

کهنه چوقان
شماره های فرعی از پالک بیست و شش 

اصلی مزرعه همواریه کامو 
196 فرعی – آقای تیمور ملک پور فرزند محمد 

ششدانگ قطعه زمین بمساحت 300 مترمربع
197 فرع��ی – آق��ای علی علیرضای��ی فرزند 
غالمعلی شش��دانگ یکباب حص��ار و بهاربند 

بمساحت 150 مترمربع
198 فرع��ی – آق��ای غالمرضا ارب��اب فرزند 
غالمعلی شش��دانگ یکباب گاراژ بمساحت 40 

مترمربع 
199 فرع��ی – آقای رمضانعل��ی صفری پور 
فرزن��د اکبر شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور 

بمساحت 247/20 مترمربع 
200 فرع��ی – آقای رمضانعل��ی صفری پور 
فرزند اکبر شش��دانگ یکباب بهاربند بمساحت 

260 مترمربع
201 فرع��ی – خانم اعظم عارضی فرزند خلیل 
شش��دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 300 

مترمربع 
ل��ذا طبق م��اده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی 
نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
به مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی خود را 
کتبًا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض معت��رض در دادگاه 
صالح��ه اقامه دع��وی نماید و گواه��ی تقدیم 
دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
در صورت��ی ک��ه قبل از انتش��ار آگهی دعوی 
اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه 
مش��عر بر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور 
تس��لیم نماید اعتراض ی��ا گواهی طرف دعوی 
که پ��س از انقضا مدت مرقوم واصل گردد بال 
اثر می باش��د و برابر قس��مت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د 
ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاق��ی در موقع تحدید ح��دود و در صورت 
مجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک 
نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/03/1

م ال��ف: 1321 زرگری – کفی��ل اداره ثبت 
اسناد و امالک جوشقان 

نوبتی سه ماهه شهرضا
630 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال1390- 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا. بموجب ماده 
12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 1390 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده 
وهمچنین ش��ماره های از قلم افتاده ونیز آنچه 
طبق آراء هیات محت��رم نظارت ثبت،آگهی آنها 
باید تجدید ش��ود مربوط به بخش یک شهرضا 

را به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(

 - شماره های فرعی از دو اصلی – مزرعه
فضل آباد 

439باقیمانده – مجتبی صنایعی شهرضا فرزند 
فضل اله : ششدانگ یکبابخانه که پالکهای 8067 
و 8066 ازآن مجزا ش��ده به مساحت 132/05 

متر مربع.
1467باقیمانده- رضاجعفرپور فرزند ابوالقاسم: 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور که پالکهای 
3337 الی 3341 از آن مجزا شده و پالک 3337 

مجهول است به مساحت 139/80 متر مربع
2895 – فرحن��از عش��قی فرزند عبدالس��تار : 
شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده از 1524 به 

مساحت 202/30 متر مربع.
9062- نق��د علی طاه��ری پور فرزن��د ایرج و 
ثریا طاهری فرزند سردیار بالسویه: ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 153 متر مربع.
11065 – رخش��ان پن��اه پوری فرزن��د علی: 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 171/45 متر 

مربع.
11385 – زرین قرقانی فرزند خسرو : ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 137 متر مربع.
11692باقیمانده- بیگم جان شریفی ریگی فرزند 
نصیر آقا: ششدانگ یک قطعه زمین که پالکهای 
12969 و 12970 از آن مجزا ش��ده به مساحت 

198/92 متر مربع.
13159 – رضاقلی نادریان دره ش��وری فرزند 
رستم: شش��دانگ یک قطعه زمین جای پی کنی 

شده به مساحت 197/30 متر مربع.
13296 – محس��ن اس��تادپور فرزندعلیرضا و 
رضوان اس��تاد پور فرزند س��یف اله بالسویه: 
ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  به مساحت 277 

متر مربع.
13303- محمودرضابراهیم��ی فرزند فضل اله 
: شش��دانگ قس��متی از یکبابخانه محل جوی 
متروکه به مساحت 23 متر مربع که به انضمام 
پالکهای 13108 و شش��دانگ پ��الک 50/1536  

جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد .
13307 – محمدرض��ا آقاس��ی فرزند نصراله: 
شش��دانگ یک قطع��ه زمین پی کنی ش��ده به 

مساحت 210 متر مربع.
13308 – محمدرض��ا آقاس��ی فرزند نصراله: 
شش��دانگ یک قطع��ه زمین نیم��ه محصور به 

مساحت 94/45 متر مربع.
13310- حمیدرضا زارعی فرزند غالمحسین: 
شش��دانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده از 

6754 به مساحت 166/70 متر مربع.
13311- سردار پورحاجی حاجی دولو  فرزند 
علمدار : ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/80 

متر مربع.
13317- جعفر کفاش فرزند ناصر : شش��دانگ 
یک قطعه زمین مجزی شده از 5214 به مساحت 

220/58 متر مربع.
 - شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه

 برزوک آباد
116باقیمانده- س��ید حس��ین اهلی فرزندسید 
مهدی نسبت به 4 دانگ مشاع و فاطمه صغری 
علی عابدی شهرضا فرزند رمضانعلی نسبت به 
2دانگ مشاع از : ششدانگ یکباب گاراژ و زمین 
متصله به آن که پالک 2024 از آن مجزا ش��ده 

به مساحت 1386 متر مربع.
1059باقیمانده- عالالدین کاویانی دره شوری 

فرزند فضل اله : ششدانگ یکبابخانه که پالک 2479 
 از آن مجزی شده به مساحت 148/45 مترمربع.

1157- علی داد ریحانی رحیمی فرزند سرمست 
: ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224 متر مربع.

1555- ویسعلی قاسم نژاد فرزند آزاد: ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 222/10مترمربع.

2278- سیدحس��ن رجائی رامشه فرزند سید 
ابراهیم: شش��دانگ یکباب کارگاه به مس��احت 

1225 مترمربع.
2280- اله یار رئی��س نیک لوئی فرزند بختیار 
: شش��دانگ یکبابخان��ه به مس��احت 105/50 

مترمربع.
2316- علم��دار ظهراب��ی فرزن��د عل��ی اکبر : 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 200/95 متر 

مربع.
2413- یوسف خلیلی فرزند جهانریز: ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 231 متر مربع.  
2444- اکبر شیرزادی فرزند سهراب : ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 150/90 متر مربع.
2508- غالمرض��ا جعفری فرزن��د فرضعلی: 
ششدانگ یک قطعه زمین مثنی شده به مساحت 

162/25 متر مربع.
2512- محمدکری��م قرم��زی فرزن��د ب��رزو: 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148 متر مربع.
2516- علی کاویانی زاده فرزند عبدالحس��ین : 
ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام به مساحت 168 

متر مربع.
2517- نصی��ب ال��ه بهرامی فرزند هش��تدر و 
مهتاب بهرامی فرزند محمد بالسویه: ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 150 متر مربع.
2518- حسین صالحی فرزند لطیف : ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 175/20 مترمربع.
2520- محمدباقر بهرامی فرزند تورج: ششدانگ 
یکبابخان��ه نیمه تمام مجزی ش��ده از 2452 به 

مساحت 142/20 مترمربع.
- شماره فرعی از 21-اصلی مزرعه رشکنه

     2461- احس��ان الصاق ش��هرضائی فرزند 
قاس��م نسبت به 4دانگ مشاع و زهره صفرپور 
فرزند احمد نسبت به 2 دانگ مشاع از: ششدانگ 
قس��متی از یکبابخانه مجزی ش��ده از 569 به 
مساحت62/30 متر مربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 568 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.
 - شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه 

سود آباد
355- محمدرض��ا ش��یرانی زاده فرزند محمد 
نس��بت به هجده حبه و پنج صدم حبه مش��اع 
و حس��ن پوینده فرزند جعفر نس��بت به نود و 
پنج صدم حبه مش��اع و بدرالملوک غالم الدین 
فرزن��د فتح اله نس��بت به هفده حبه مش��اع از: 
36حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ یکدرب باغ 

به مساحت ششدانگ 1313 مترمربع.
2364 – بهنام همت فرزند غالمرضا : ششدانگ 
قس��متی از  یکبابخان��ه مح��ل راه متروکه به 
مس��احت 22/45 مترمربع که به انضمام پالک 

1893 جمعا تشکیل یکبابخانه را میدهد.
 2369- حس��ینعلی اس��معیلی فرزند محمد  و 
مری��م بیگم یثربی فرزند س��ید محمدحس��ین 
بالسویه: ششدانگ قس��متی از یکبابخانه محل 
کوچه متروکه به مس��احت 21/73 مترمربع که 
به انضمام شش��دانگ پالک 1595 جمعا تشکیل 

یکبابخانه را میدهد.
2374- س��ید به��روز کهنگی ش��هرضا فرزند 
س��یدکمال و مین��ا گالبگی��ر فرزن��د حبیب اله 
بالسویه: ششدانگ یک قطعه زمین جای پی کنی 
شده مجزی ش��ده از 180 به مساحت 116/65 

متر مربع.
- شماره های فرعی 50-اصلی مزرعه اله آباد

2258- حجت اله عمادی فرزند علیرضا و روءیا 
نصیری فرزند فضل اله بالس��ویه: شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمین مجزی ش��ده از پالک  105 به 

مساحت 230/70 متر مربع.
2259- محمدرض��ا بهرام��ی فرزند س��یف اله 

نسبت به بیس��ت و چهار حبه و شش  شصت 
وپنج��م حب��ه مش��اع و صدیقه جلیل��ی فرزند 
علی نس��بت به چهل و هفت حب��ه و پنجاه ونه 
شصت وپنجم حبه مشاع از: ششدانگ قسمتی 
از یکبابخان��ه محل جوی متروکه به مس��احت 
12/10 مترمرب��ع ک��ه ب��ه انضمام شش��دانگ 
 پالک 1287 جمعا تش��کیل یکبابخانه را میدهد.

2262- ایران فرهادزاد فرزند اسداله: ششدانگ 
یکبابخانه مجزی شده از 81 به مساحت 191/72 

متر مربع.
2263- حجت اله کریملو فرزند عبداله و پروین 
عبدالرحمان  فرزن��د  بابوکان��ی  شاهس��واری 
بالس��ویه: شش��دانگ یکبابخانه مجزی شده از 

148 به مساحت 103 مترمربع.
2265- نرگس خاتون منوچهری فرزند علیرضا 
: ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزی شده 

از 108 به مساحت 209/40 متر مربع.
- شماره فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

457- رضا ش��یری فرزند مرتضی و س��مانه 
طاه��ری جانبازل��و فرزن��د گودرز بالس��ویه: 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184 مترمربع.
- شماره های فرعی از 106- مزرعه ارش 

آباد
446- فاطم��ه مدنی فرزند حبیب اله:شش��دانگ 
یک قطعه زمین محصور مجزی ش��ده از 5 به 

مساحت 349/60 مترمربع.
447- تهمینه دباغ فرزند مهدی : شش��دانگ یک 
قطعه زمین جای پی کنی ش��ده مجزی شده از 

136 به مساحت 114/60 مترمربع.
- شماره های فرعی از 176- اصلی شهرک 

اسالم آباد
187- صاحب جان اکبری فرزند محمد : ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 265/30 مترمربع
246- روزعلی اکبری فرزند مظفر: شش��دانگ 
یک قطعه زمین محصور به مس��احت 194 متر 

مربع.
442- فریدون آقائی فرزندکاکاجان :شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع.
به موج��ب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک و رقبات مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت 
شده به ش��رح ردیف های الف وب ظرف مدت 
90 روز ونس��بت به آنهائی که طبق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف 
ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
،معترض می بایس��ت ظرف م��دت 30 روز از 
تاریخ تس��لیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح قضائی 
اخذ وبه این اداره تسلیم نماید درصورتی که قبل 
از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوا بای��د گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات 
یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل 
ش��ود بال اثر است ومطابق قس��مت اخیر ماده 
16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت مجلس 
قی��د وواخواه��ی صاحبان ام��الک ومجاورین 
نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قان��ون ثبت وتبصره 2م��اده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد ش��د.این آگهی نسبت به ردیف های الف 
وب دردونوب��ت به فاصله 30 روز ونس��بت به 
ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتش��ار نوبت 
اول در روز نامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:91/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم:91/3/1

م الف: 30 میرمحم��دی - رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا
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ابالغ رای 
1319 ش��ماره دادنام��ه: 9009970353501987. ش��ماره پرون��ده: 9009980362700697. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901014. ش��اکی: آقای محمد مطلبی کربکندی با وکالت آقای احمد 
صنعتی کوپایی به نشانی اصفهان- خ فردوسی – ساختمان پزشکان- دفتر وکالت آقای دکتر 
نیکدوستی. متهمین: 1- آقای عزت اله حیدری به نشانی مجهول المکان. 2- آقای علی عبدالهی 
با وکالت آقای اکبر خوش به نش��انی خ توحید میانی مقابل داروخانه منوچهری ابتدای فرعی 
29 پ123. اتهام: سوء استفاده از سفید امضاء. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه. در خصوص کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
علی��ه متهمین 1- علی عبدالهی مارچونه فرزند خلیل با وکالت آقای اکبر خوش و 2- عزت اله 
حیدری فرزند عبدالصمد )متواری و مجهول المکان( دایر بر س��وء استفاده از سفید امضاء و 
جعل در مندرجات قرارداد عادی موضوع شکایت محمد مطلبی کربکندی با وکالت آقای احمد 
صنعتی کوپایی بدین توضیح که ش��اکی در ش��کوائیه تقدیمی و وکیل وی در اظهارات بعدی 
خود مدعی شده اند متهمین یاد شده با حضور شبانه درب منزل و با انگیزه تمدید جواز کسب 
مربوط به یک باب غرفه در میدان میوه و تره بار اصفهان با اخذ یک برگ سفید امضاء مربوط 
به قرارداد مباش��رت در اداره غرفه مزبور و اخذ دو قطعه عکس ش��خصی اقدام به تنظیم یک 
فقره قرارداد مباش��رت فیمابین وی و ش��خصی بنام عزت اله حیدری با درج تاریخ 89/1/30 
لغایت 90/1/30 و سپس استفاده از آن در شورای حل اختالف اصفهان نموده اند - با عنایت 
به مجموع تحقیقات انجام ش��ده و محتویات پرونده و با التفات به دفاعیات متهم علی عبدالهی 
وکیل وی اگرچه تنظیم قرارداد مباشرت و استفاده آن علیه شاکی محل تردید نیست لکن نظر 
ب��ه اینکه دالیل مکفی و قانع کننده ای مبنی بر س��فید امضاء ب��ودن قرارداد مزبور هنگام اخذ 
امضاء و اثر انگشت شاکی درذیل آن وجود نداشته و از اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه 
شاکی نیز این موضوع استنباط نمی گردد مضافًا بر اینکه اتحادیه صنف عمده فروشان میوه 
و ت��ره بار اصفهان در دو فقره نامه ارس��الی با تایید اقدام��ات متهم علی عبدالهی در امر اخذ 
این قرارداد اصالت آن را تایید نموده و س��ابقه فعالیت متهم عزت اله حیدری در غرفه متعلق 
به ش��اکی برابر قرارداد عادی مش��ارکت مورخه 88/11/17 نیز شائبه هرگونه سوء استفاده 
احتمالی متهمین را در این امر منتفی می سازد لذا با التفات به انکار مصرانه متهم یاد شده در 
مراحل مختلف دادرسی وقوع و انتساب بزه های فوق به متهمین موصوف محرز و مسلم نمی 
باشد دادگاه ضمن رد کیفرخواست صادره مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی 
کیفری رای بر برائت آنان صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است. م الف: 1809 کلیشادی – رئیس شعبه 

109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1320 شماره دادنامه: 9009970352801784. شماره پرونده: 9009980359800583. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900854. شاکی: آقای علیرضا احمدسرشت با وکالت آقای علی اصغر شبانی 
به نشانی میدان آزادی ابتدای سعادت آباد ساختمان پور پونه بلوک 2 ط2 واحد2. متهم: آقای 
احس��ان باقری به نشانی مجهول المکان. اتهام: خیانت در امانت. گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای احسان باقری 
فرزند مرتضی مبنی بر خیانت در امانت نس��بت به سه فقره سفته به شماره های خزانه داری 
کل 796929 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 354481 به مبلغ بیس��ت میلیون ریال و 618474 به 
مبلغ دو میلیون ریال موضوع ش��کایت آقای علیرضا احمد سرشت با وکالت آقای علی اصغر 
ش��بانی بدین نحو که شاکی مدعی است سه فقره س��فته مستند شکایت را به منظور ضمانت 
اخذ تس��هیالت بانکی از بانک رفاه کارگران احمدآب��اد اصفهان در اختیار متهم قرار داده لکن 
نامبرده از موضوع امانت س��وء اس��تفاده نموده و سفته های مذکور را به ضرر وی استفاده 
نموده و آنها را در اختیار فردی به نام کیومرث سیفی پور قرار داده که مشارالیه نیز علیه وی 
اقامه دعوی حقوقی نموده اس��ت دادگاه نظر به مراتب مرقوم و با عنایت به ش��کایت شاکی و 
گزارش مامورین انتظامی و پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک رفاه کارگران شعبه احمدآباد 
اصفهان و اظهارات ش��اهد قضیه و مفاد دادنامه ش��ماره 1478/88 صادره از شعبه یازدهم 
دادگاه حقوق��ی اصفه��ان و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع موثر و مویدا به س��ایر 
قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده از جمله دو فقره رس��ید عادی ممضی به امضاء متهم 
مجرمیت وی را ثابت تش��خیص با انطباق عملکردش با ماده 674 قانون مجازات اسالمی بزه 
کار موصوف الذکر را به تحمل مدت ش��ش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 

1810 حمصیان – رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1321 شماره دادنامه: 9009970352801814. شماره پرونده: 9009980364800513. شماره 
بایگانی شعبه: 900937. ش��اکی: آقای شهرام نصر آزادانی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
کوچه ش��هید احمدی کوچه ش��هریور منزل ش��خصی. متهم: آقای مهدی دادخواه به نشانی 
مجه��ول المکان. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی 
یا معابر. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
م��ی نمای��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای مهدی دادخ��واه فرزند عبداله مبنی بر ایجاد 
مزاحمت برای نوامیس و ایراد جرح عمدی با اسلحه سرد )چاقو( موضوع شکایت آقای شهرام 
نصرآزادانی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و گزارش مامورین انتظامی و نظریه پزشک قانونی 
و اظهارات ش��اهد قضیه و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع موثر و مؤیداً به س��ایر 
قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت تشخیص فلذا دادگاه 
مش��ارالیه را بلحاظ ارتکاب ایجاد مزاحمت برای همس��ر ش��اکی به اس��تناد ماده 619 قانون 
مجازات اس��المی به تحمل مدت س��ه ماه و یک روز حبس تعزیراً و تحمل تعداد بیست ضربه 
شالق تعزیراً محکوم می نماید. دادگاه باستناد مواد 480 و 481 قانون مجازات اسالمی بزهکار 
موصوف الذکر را بابت ایجاد بریدگی بخیه ش��ده متالحمه قس��مت خلفی فوقانی ساعد چپ و 
دیه کامل انسان در حق  3/5

100 پارگی بخیه ش��ده دامیه س��مت خارج چش��م چپ به پرداخت 
مصدوم آقای ش��هرام نصر آزادانی محکوم می نماید تا در مهلت یکس��ال از تاریخ وقوع بزه 
تادیه نماید. دادگاه نامبرده از حیث جنبه عمومی قضیه ایراد جرح عمدی با اسلحه سرد)چاقو( 
باستناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسالمی به تحمل مدت سه ماه و یک روز حبس 
تعزی��راً محک��وم می نماید رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی 
واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف: 1811 حمصیان – رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1322 شماره دادنامه: 9009970352802011. شماره پرونده: 9009980365600417. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901047. ش��اکی: آقای حسن رضا محمدی به نش��انی خ زینبیه باسکول ک 
کش��اورز بن بست بهش��ت پ50. متهم: خانم راضیه خاکسار به نشانی مجهول المکان. اتهام: 
دش��نامی. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم راضیه خاکس��ار که به 
لحاظ متواری اعالم شدن از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت به حضور شده است 
مبنی بر ایراد فحاشی نسبت به آقای حسن رضا محمدی با عنایت به شکایت شاکی و گزارش 
مامورین انتظامی و قدر متیقن خاصل از اظهارات ش��هود و مطلعین و متواری بودن متهم در 
نتیجه عدم دفاع موثر و مؤیدا به س��ایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی 
باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا با انطباق عملکردش با ماده 608 قانون مجازات اس��المی 
مش��ارالیها وام پرداخت مبلغ یک میلی��ون ریال بعنوان جزای نقدی تعزی��راً در حق صندوق 
دول��ت محکوم م��ی نماید. رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی 
واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف: 1812 حمصیان – رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1323 شماره دادنامه: 9009970352802016. شماره پرونده: 9009980365901120. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901139. شاکی: خانم شهناز هارونی به نشانی خانه اصفهان فلکه ماه فرخی 
امید شرقی بن بست شکوفه. متهم: آقای محمدرضا منجزی به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 
1- توهین 2- تهدید. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای محمدرضا 
منجزی فرزند امیرحس��ین مبنی بر ایراد توهین و ایراد و تهدید نسبت به خانم شهناز هارونی 
با عنایت به شکایت شاکیه و گزارش مامورین انتظامی و قدر متیقن حاصل از اظهارات شهود 
و مطلعین و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع موثر و مؤیداً به س��ایر قرائن و امارات 
قوی��ه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فل��ذا دادگاه با انطباق 
عملکردش با مواد 608 و 669 قانون مجازات اس��المی مشارالیه را بابت ارتکاب بزه فحاشی 
)توهی��ن( به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعن��وان جزای نقدی تعزیراً در حق صندوق دولت 
و باب��ت ارتکاب بزه تهدید با رعای��ت و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل 
رسیدگی واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 1813 حمصیان – رئیس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1324 ش��ماره دادنامه: 9009970354101272. ش��ماره پرون��ده: 9009980351200119. 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900543. خواهان: آقای امی��ر بابک ترابیان به نش��انی اصفهان خ 
مالصدرا خ نهم پ29. خوانده: آقای س��عید مهروی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ها: 
1- اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی. 2- مطالبه وجه چک. گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه. در خص��وص تقاضای اعس��ار آقای امیر بابک ترابی��ان فرزند احمد به طرفیت 
خوانده آقای س��عید مهروی فرزند حسین به خواس��ته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در 
خص��وص مطالبه وجه یک فقره چک به ش��رح پرونده دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و استش��هادیه ارائه شده توسط مشارالیه 
و اظهارات ماخوذه ش��هود در جلس��ه دادگاه ک��ه همگی بر عدم تمکن مال��ی خواهان تاکید 
نم��وده اند و صراحتًا بیان داش��ته اند که خواه��ان فاقد هرگونه منبع درآمدی می باش��د و 
ب��ا توج��ه به اینکه خوان��ده علیرغم ابالغ قانونی ب��ه آدرس بانکی در جلس��ه حضور نیافته 
و دالی��ل و مدارکی بر تمک��ن مالی خواهان اب��راز و اقامه ننموده دادگاه خواس��ته خواهان 
را ثابت و وارد تش��خیص و مس��تنداً به م��واد 504 الی 507 قانون آیین دادرس��ی مدنی با 
توجه به اینکه اعس��ار مش��ارالیه در خصوص پرداخت هزینه دادرس��ی قباًل در شعبه 124 
حقوق��ی مجتمع قضایی ش��هید باهنر تهران پذیرفته ش��ده حکم به قبول اعس��ار خواهان از 
پرداخ��ت هزینه دادرس��ی در این پرونده ص��ادر و اعالم می گ��ردد رای صادره حضوری 
و ظ��رف م��دت 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان 
اصفهان می باشد. م الف: 1814 نوروزی – رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1326 شماره دادنامه: 9009970354001807. شماره پرونده: 9009980365300887. شماره 
بایگانی شعبه: 901298. شاکی: آقای مهدی حق شناس به نشانی خ امام خمینی خ رسالت یک 
ک یکتا پ29. متهم: آقای علی ش��هنوازی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام 
آقای علی شهنوازی دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
نس��بت به ش��اکی به نام مهدی حق ش��ناس دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، گواهی 
های پزش��کی قانونی، نظریه افس��ر کارش��ناس تصادفات، عدم حضور متهم با وصف ابالغ 
از طریق نش��ر آگهی، عدم ارسال الیحه از س��وی وی و با عنایت به سایر قرائن موجود بزه 
انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد 294 و 295 و 302 و 367 و 480 و 481 و 495 و 496 
و 717 از قانون مجازات اسالمی با رعایت بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین با آخرین اصالحات مشارالیه را به پرداخت مجموعًا هشت 
درصد دیه کامل بابت حارصه های پیش��انی )دو فقره(، بینی، ناحیه راس��ت بینی، چشم چپ، 
خلف ساعد چپ )دو فقره(، مچ دست چپ، ساعد راست و دامیه زانوی چپ و یک سوم از یک 
هزارم دیه کامل بابت حارصه خلف بند ابتدایی انگشت سوم دست راست به عنوان دیه مقدره 
و پرداخت سه درصد دیه کامل به عنوان ارش الجناح نیمه دررفتگی مفصل ترقوه ای – غرابی 
ش��انه راست )با به جای گذاردن برجستگی اس��تخوان( در حق مصدوم مهدی حق شناس به 
عنوان جنبه خصوصی بزه و پرداخت مبلغ س��یزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در 
حق دولت با احتس��اب ایام بازداش��ت احتمالی قبل از اجرای حکم به عنوان جنبه عمومی بزه 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی محس��وب ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین ش��عبه و پس از انقضا مهلت مزبور در مورد دیه قطعی اس��ت و راجع به جزای نقدی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد مهلت 
پرداخت دیات مذکور از زمان وقوع حادثه )89/7/22( به مدت دوسال می باشد. م الف: 1816 

ابواسحقی– رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1327 شماره دادنامه: 9009970354202225. شماره پرونده: 8709980359400666. شماره 
بایگانی شعبه: 901084. شاکی: آقای ناصر انجامی به نشانی ساوه میدان شهدا به طرف فلکه 
ش��هرداری کوچه 6. متهمین: 1-آقای جالل خدادادی به نشانی اصفهان بهارستان خ شمشاد 
بلوک 5 میالد21. 2- آقای علی ارزانی به نش��انی مجهول الم��کان. اتهام: ایراد ضرب و جرح 
عمدی. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص ش��کایت آقای ناصر انجامی علیه 
ش��اکیان جالل خدادادی فرزند عبدالناصر 24 ساله اهل و ساکن اصفهان و آقای علی ارزانی 
فاقد مشخصات بیشتر به دلیل متواری بودن، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
به ش��اکی از توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، دفاعیات 
بالوجه متهم ردیف اول در دادسرا، گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و عدم حضورش 
در دادگاه علیرغم ابالغ با وصف قانونی، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 
480 و 481 و 367 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اس��المی و بند 2 ماده 3 قانون وصول 
متهمین را بالمناصفه به پرداخت 3 دینار بابت کبودی پلک تحتانی چش��م راست و نیم درصد 
بابت تورم و 1/5 دینار بابت کبودی و نیم درصد بابت حارصه سطح داخلی ساعد راست و 1 
درصد بابت ارش بریدگی دامیه فوقانی س��مت چپ شکم در حق شاکی بابت جنبه خصوصی 
جرم و متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 
مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. م الف: 1817 وطن 

خواهان اصفهانی– رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1328 شماره دادنامه: 9009970353801944. شماره پرونده: 9009980359500619. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901062. ش��اکی: مدیریت بانک تجارت به نش��انی اصفهان سرپرستی بانک 
تجارت. متهم: آقای پرویز حاجی بنده به نش��انی متواری. اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- جعل. 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه. در خص��وص اتهام آقای پرویز حاجی بنده فعاًل مجهول المکان دایر بر جعل یک فقره 
چک به ش��ماره 197211 از جاری 629090568 عهده بانک تجارت نظر به ش��کایت مطروحه 
و کیفرخواس��ت صادره و گزارش مامورین انتظامی و اظهارات مطلعین و متواری بودن متهم 
اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسالمی حکم بر 
محکومی��ت متهم به پرداخت مبل��غ دوازده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت و معدوم نمودن چکهای جعلی صادر و اعالم می نماید و در خصوص شکایت مطروحه 
علیه متهم مذکور دایر بر کالهبرداری با توجه به اینکه هیچ دلیلی بر اثبات بردن مال توس��ط 
متهم وجود ندارد دادگاه اتهام انتس��ابی را محرز ندانس��ته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 

م الف: 1818 توانگر– رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1329 شماره دادنامه: 9009970353801631. شماره پرونده: 9009980362700435. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900576. ش��اکی: جهادکشاورزی شهرس��تان اصفهان به نشانی اصفهان خ 
منوچهری. متهم: آقای علی برکت به نش��انی اصفهان مشتاق دوم کوچه شهید علیخانی پ37. 
اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خص��وص اتهام آقای علی برکت فعاًل مجه��ول المکان دایر بر تغییر کاربری غیر مجاز در 
مقدار 2800 مترمربع از اراضی زراعی مرغ نظر به ش��کایت اداره جهادکشاورزی اصفهان و 
کیفرخواس��ت صادره و گزارش مامورین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله 
عکس های هوایی گرفته شده و با توجه به نظریه کمیسیون تقویم اراضی زراعی که قیمت هر 
مترمربع از زمین موضوع شکایت را مبلغ 550/000 ریال اعالم نموده اتهام انتسابی را محرز 
و مس��لم دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 
1374 و اصالح��ات بعدی و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اس��المی حکم بر محکومیت 
متهم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع 
و قمع س��اخت و س��از صورت گرفته صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 1819 توانگر– رئیس شعبه 

112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1330 شماره دادنامه: 9009970353801942. شماره پرونده: 9009980362202134. شماره 
بایگانی شعبه: 901119. شاکی: آقای صادق صبوری به نشانی اصفهان خ جی شرقی ارغوانیه 
کوچه اردیبهش��ت پ37. متهم: آقای احمد عسگرزاده به نشانی مجهول المکان. اتهام: صدور 
چک بالمحل. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای احمد عس��گرزاده 
ش��اهی فرزند ابوالقاسم 56 ساله فعاًل متواری دایر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 
711602 م��ورخ 90/8/12 از جاری 611060017 عهده بانک تجارت ش��عبه خیابان مدرس به 
مبلغ س��یصد میلیون ریال نظر به ش��کایت مطروحه و کیفرخواس��ت صادره و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک مح��ال علیه و بقاء اصل چک در ید ش��اکی و متواری بودن 
متهم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و مس��تنداً به ماده 7 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزیری و محرومیت از داش��تن دس��ته چک به 
مدت دو س��ال صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف: 1820 توانگر– رئیس ش��عبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1331 شماره دادنامه: 9009970354701758. شماره پرونده: 9009980358300410. شماره 
بایگانی شعبه: 900961. شاکی: آقای محمدرضا دری به نشانی اصفهان رباط دوم خ مخابرات 
ک س��لطانی بن بست ش��قایق. متهم: آقای یداله جهانگیری به نش��انی مجهول المکان. اتهام: 
عضویت در ش��رکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کش��ور. گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای 
م��ی نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای یداله جهانگیری مجهول المکان دائر بر اخالل 
در نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعالیت در شرکت هرمی موضوع کیفرخواست دادسرای 
عموم��ی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت آق��ای محمدرضا دری و فتوکپی فیش 
ه��ای واریز وجه و تحقیقات مامورین انتظامی و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در 
هیچ کدام از مراحل تحقیق و رسیدگی اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده 
واح��ده الحاقی یک بند و یک تبصره به قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کش��ور 
عالوه بر رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری 
و ده میلیون ریال جزای نقدی بابت حداقل پورس��انت دریافتی در حق صندوق دولت محکوم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی می باشد. م الف: 1821 مفیدیان– رئیس 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

مزایده
1348 اجرای احکام ش��عبه هش��تم دادگاه حقوقی در نظر دارد در خصوص کالس��ه پرونده 
اجراییه 23/90 جلسه مزایده مورخ 91/3/17 روز چهارشنبه ساعت 8 الی 9 صبح برگزار نماید. 
محکوم لهما آقایان مهدی اصفهانی و جواد محسن زاده کرمانی با وکالت آقای علیرضا شیرانی 
به آدرس دروازه تهران، اول خیابان امام خمینی کوچه مس��جد شفیعی دفتر وکالت. علیه آقای 
1- اس��داله صالحی تبار به والیت از دنیا صالح��ی 2- خانم فرحناز هرندی 3- فخری تمیزی 
فر ردیف اول و سوم به نشانی اصفهان خیابان نشاط کوچه بیت الحسین چهارسوق مقصود 
بن بس��ت ش��هید عباس گیالنی انتهای بن بس��ت پالک 19 و ردیف دوم اصفهان خیابان کمال 
اسماعیل کوچه شهید جواد حسینی جنب مجتمع نگین اصفهان سمت راست بن بست معتمدی 
درب س��بز رنگ با توجه به اینکه محکوم به و هزینه های اجرائیه پرونده اجرایی در حق آقای 
مهدی اصفهانی مبلغ 620/081/000 ریال می باش��د که با عنایت به اشتباه در محاسبه میزان 
520 حبه مشاع دیگر 

1000
فروش پالک ثبتی که سه حبه در مزایده قبلی فروخته شده می بایست 

در ازای طل��ب محکوم به نیز فروخته گردد همچنین محک��وم به و هزینه های اجرایی به آقای 
جواد محس��ن زاده کرمانی 1/044/500/000 ریال می باشد که با توجه به اشتباه در محاسبه 
میزان فروش پالک ثبتی 5 حبه در مزایده مورخ 90/6/12 فروخته ش��ده اس��ت لذا با توجه به 
312 حبه مشاع دیگر از 5 دانگ پالک ثبتی شماره 3602 

1000
محاس��به میزان فروش می بایست 

بخ��ش یک ثبت اصفهان نیز در ازای محکوم به و هزینه ه��ای اجرایی آن فروخته گردد لذا با 
520 حبه مشاع از 5 دانگ 

1000
عنایت به موارد ذکر ش��ده موضوع مزایده عبارت است از فروش 

 312
پالک ثبتی شماره 3602 بخش یک ثبت اصفهان طلب اقای جواد محسن زاده کرمانی و 1000

حبه مشاع از 5 دانگ پالک ثبتی شماره 3602 بخش یک ثبت اصفهان طلب آقای مهدی اصفهانی 
می باش��د پالک ثبتی ذکر ش��ده به نشانی اصفهان خیابان کمال اس��ماعیل کوی شهید جواد 
حس��ینی جنب مجتمع نگین اصفهان سمت راست بن بس��ت معتمدی درب سبزرنگ می باشد 
که در تصرف خانم فرحناز هرندی می باش��د طالبین خرید تا 5 روز قبل از مزایده به نش��انی 
مل��ک قادر به بازدید محل ضمن هماهنگی با این اجرا می باش��ند مزایده از قیمت کارش��ناس 
ش��روع ش��ده و فرد یا افرادی که برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. 
و ده درصد مبلغ محکوم به را نقداً همراه داش��ته باش��ند. مزایده در ساختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان طبقه سوم اتاق 315 دفتر شعبه 8 برگزار می 
گردد. مش��خصات محل طبق نظریه کارشناس به شرح ذیل است: اوصاف ملک براساس نظر 
کارش��ناس: ملک موردنظر یک باب ساختمان قدیمی شمالی است به قدمتی حدود 25 ساله که 
در چند س��ال گذشته بازسازی گردیده است. دارای سند شش دانگ به شماره سریال مالکیت 
295317 و ش��ماره ملک 3602 به شماره ثبت 2299 دفتر 18 صفحه 6 بخش یک ثبت اصفهان 
به نام آقای محمود صالحی تبار به ش��ماره شناس��نامه 430 حوزه 28 اصفهان فرزند اسداله 
دارای پنج دانگ و خانم فرحناز هرندی فرزند جواد به شماره شناسنامه 551 حوزه 5 اصفهان 
یک دانگ از ش��ش دانگ به ثبت رس��یده اس��ت. ملک موردنظر در حال حاضر به صورت یک 
ساختمان یک و نیم طبقه احداث و بازسازی گردیده و شمااًل به طول 24 متر به پالک مسکونی 
ش��رقًا اول به طول 3/5 متر به کوچه بن بس��ت و دوم به طول 43 متر به پالک مسکونی، غربًا 
به طول 46/5 متر به پالک مسکونی وجنوبًا به طول 11 متر به کوچه بن بست به مساحت 557 
مترمربع بدون احتساب عقب نشینی ها شامل 2 واحد مسکونی که در طبقه همکف یک خوابه، 
کف سرامیک کامل آشپزخانه اوپن و دارای کابینت، گچ بری و نقاشی، انجام گرفته، درب های 
چوبی، شومینه، کولر آبی، دارای اشتراک برق 3 فاز مجزا، انشعابات، آب و گاز مشترک، تلفن 
2 خط و در نیم طبقه باال که به صورت یک واحد مس��کونی به صورت آشپزخانه اوپن دارای 
کابینت،کف سرامیک، یک اتاق خواب و یک اتاق به صورت مکمل بر روی پارکینگ دارای پرده، 
نقاشی شده، گچ بری انجام شده دارای انشعابات برق مجزا، آب و گاز با واحد پایین به صورت 
مشترک دارای کولر آبی و نماسازی دیوارهای حیاط با آجر 3 سانتی متری و همچنین حیاط 
سازی، اتاق سرایداری در ضلع جنوبی، لذا با در نظر گرفتن جمیع عوامل تأثیرگذار در ارزیابی 
قیمت عرصه موجود ملک بدون در نظر گرفتن عقب نشینی ها از قرار 12/811/000/000 ریال 
و قیمت اعیانی ملک موردنظر با لحاظ قیمت اش��تراکات و حیاط س��ازی ساختمان سرایداری 
به مس��احت حدود 428 مترمربع از قرار 668/550/000 ریال و جمعًا 13/479/550/000 ریال 

برآورد و اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1349 شماره دادنامه: 9009970354701722. شماره پرونده: 9009980358300271. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900925. شاکی: خانم سیمین اسماعیلی به نشانی ملک شهر خ انقالب مجتمع 
نقش جهان واحد 523. متهمین: 1- آقای محمدحس��ین عتیقه به نشانی متواری. 2- آقای امیر 
علی شریفیان به نشانی انتهای خ مطهری خ خیام جنب ک 25 آپارتمان افشار بلوک وسط پ4. 
3- آقای مهزاد کوهی اصفهانی به نشانی خ شریعتی بعد از بیمارستان شریعتی روبروی گل 
یون پ17. 4- خانم سارا میر حیدری پیکانی به نشانی خ میر خ مصلی آب 250 کوچه شماره 
10 پ15 طبقه همکف. اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی 
کش��ور. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می 
نمای��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهمین 1- س��ارا میر حیدری پیکانی فرزند مهدی 2- 
مهزاد کوهی اصفهانی فرزند مصطفی 3- امیرعلی شریفیان فرزند حمید 4- محمدحسین عتیقه 
چی مجهول المکان دایر بر فعالیت در شرکت هرمی موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت خانم سیمین اسماعیلی و تحقیقات مامورین انتظامی 
و صورتجلس��ه مواجهه حضوری و با رد دفاعیات بالوجه و متعارض متهمین حاضر و نظر 
به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم ردیف چهارم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم می داند 
مس��تنداً به ماده واحده الحاق ی��ک بند و یک تبصره به قانون مج��ازات اخالل گران در نظام 
اقتصادی کشور هر یک از متهمین ردیف اول الی سوم را با رعایت ماده 22 از قانون مجازات 
اس��المی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف 
چهارم را به تحمل یکس��ال حبس تعزیری و مضافًا متهم ردیف چهارم را به رد مبلغ چهل و 
دو میلیون ریال در حق ش��اکی خصوصی محکوم م��ی نماید. در خصوص جریمه معادل دو 
برابر پور س��انت دریافتی با توجه به اینکه دالیلی که متهمین پورس��انت دریافت نموده باشد 
وجود ندارد دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باش��د. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول الی 
س��وم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 
تجدید نظر اس��تان اصفهان و در خصوص متهم ردی��ف چهارم غیابی و ظرف مهلت ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی ظرف مهلت 20 
روز در مرجع فوق الذکر می باش��د. م الف: 1823 مفیدیان – رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان   

ابالغ رای 
1350 شماره دادنامه: 9009970354301905. شماره پرونده: 8909987125103062. شماره 
بایگانی شعبه: 900469. ش��اکی: آقای حسن صباغی با وکالت آقای یوسف باقری به نشانی 
ش��یراز معالی آباد س��اختمان قصر ط6 و 24. متهم: آقای مجید علی یاری به نشانی مجهول 
المکان. اتهام: صدور چک بالمحل. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام 
آقای مجید علی یاری فرزند حمید که س��ایر مش��خصات وی قابل دسترس نمی باشد دائر بر 
صدور س��ه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های 89/8/30-865446، 89/8/25-865447 
و 840974-89/8/10 جمع��ا به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال هر س��ه بر عهده بانک 
صادرات اصفهان، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی آقای حسن صباغی با وکالت 
آقای یوسف باقری، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، کپی مصدق 
چ��ک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه مندرج در پرونده، متواری 
بودن متهم و عدم حضور وی در جلس��ات تحقیقات مقدماتی و دادرسی علیرغم احضار وی 
از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، 
بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک مصوب 
72/8/11 مجلس ش��ورای اس��المی و اصالحات بعدی آن متهم موصوف را به تحمل یکسال 
حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم و اعالم می نماید. رای صادره 
غیاب��ی و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف: 1824 رحمتی – رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

ابالغ رای 
1351 شماره دادنامه: 9009970354501897. شماره پرونده: 9009980358300196. شماره 
بایگانی شعبه: 900978. متهمین: 1- آقای رسول خالصی فارانی به نشانی جرقویه – روستای 
خ��ارا. 2- آقای محمد خالصی 3- آقای اصغر خالصی 4- آق��ای علی خالصی 5- آقای علی 
صادقی 6- آقای حسن خالصی 7- آقای مهدی صادقی 8- آقای محمد زمانی خارایی 9- آقای 
سید احمد حسینی نیا 10- آقای مجید زمانی خارایی 11- آقای علی محمد صادقی 12- آقای 
حس��ن خالصی 13- آقای حس��ین صادقی با وکالت آقای مهدی صادقی به نشانی خ پروین 
دوم روبروی پمپ بنزین جنب پل عابر پیاده. 14- آقای س��یف اله زمانی به نش��انی جرقویه 
روستای خاوران حس��ن آباد. 15- آقای علی اصغر زمانی به نشانی جرقویه علیا- روستای 
خارا. 16- آقای علی جعفر زاده 17- آقای بهرام صادقی همگی به نشانی مجهول المکان. اتهام: 
تصرف غیر قانونی، استفاده غیر مجاز از اموال دولتی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در 
خصوص اتهام آقایان 1- حسن صادقی فرزند محمد 2- مجید زمانی فرزند امیرعلی 3- مهدی 
صادقی فرزند میرزا آقا4- حسن خالصی فرزند حسینعلی 5- علی اصغر زمانی فرزند حسین 
6- بهرام صادقی فرزند اس��ماعیل 7- علی جعفر زاده فرزند تقی 8- س��یف اهلل زمانی فرزند 
حبیب اهلل 9- اصغر خالصی خارایی فرزند علی 10- سید احمد حسینی نیا فرزند سید علی 11- 
علی صادقی فرزند حس��ین 12- علی محمد صادقی فرزند محمد 13- رس��ول خالصی فرزند 
علی 14- حس��ن خالص��ی فرزند علی نقی 15- رضا صادقی خارای��ی فرزند علی 16- محمد 
زمانی خارایی فرزند حبیب اهلل 17- حسین صادقی فرزند اسماعیل 18- محمد خالصی فرزند 
حسینعلی 19- حسن خالصی فرزند محمد 20- حسن مطیعی فرزند محمد 21- مهدی نیکبخت 
فرزند مصطفی 22- حسن صادقی فرزند علی 23- احمد صادقی فرزند علی 24- علی خالصی 
فرزند محمد 25- حس��ن صادقی فرزند حس��ینعلی 26- علی صادقی فرزند حسین، )متهمین 
ردی��ف های 1 الی 4 و 9 الی 12 و 14 الی 20 و 21 الی 26 با وکالت آقای مهدی صادقی( دایر 
بر استفاده غیر مجاز از معدن نمک جرقویه، موضوع شکایت اداره صنایع و معادن اصفهان، 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی دس��تگیری برخی 
از متهمین هنگام ارتکاب بزه، اقرار برخی از آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی و س��ایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده اتهام متهمین ردیف های اول تا هش��تم را محرز تش��خیص و به 
استناد مواد 2 و 19 از قانون معادن مصوب 77/2/27 و ماده 598 و رعایت بند 5 از ماده 22 
قانون مجازات اس��المی هر یک از متهمین ردیف های اول تا هشتم را به پرداخت سه میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام س��ایر متهمین 
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام ش��ده و ان��کار متهمین و فقدان دالیل اثباتی با 
اس��تظهار از اصل برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم به 
برائت مشارالیهم صادر و اعالم می دارد رای صادره در خصوص متهمین ردیف های 5 و 6 
و 7 غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در خصوص 
سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان است. م الف: 1825 رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1352 شماره دادنامه: 9009970353401493. شماره پرونده: 9009980363000729. شماره 
بایگانی شعبه: 900810. شکات: 1- آقای علی شفیعی پور 2- خانم اکرم بهروتی 3- خانم ناهید 
بهروتی همگی به نشانی خ پروین خ صباحی ک سپنتا 2 بن بست مریم پ102. متهم: آقای مسیح 
دوستی به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- تهدید با چاقو 2- ورود به مسکن یا منزل دیگری 
به عنف و تهدید 3- توهین. گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم بنام 
آقای مسیح دوستی دائر بر فحاشی و تهدید حسب شکایت آقای علی شفیعی پور خانمها اکرم 
و ناهید بهروتی و اظهارات شهود و تحقیقات محلی بزه های انتسابی محرز و مسلم می باشد و 
مستنداً به ماده 608 و 669 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور بلحاظ فحاشی به پرداخت مبلغ 
پانص��د هزار ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و همچنین بلحاظ تهدید با رعایت بند 2 از 
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بعنوان جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در خصوص اتهام دیگر متهم که ورود به عنف باشد 
نظر به فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی مفید علم و یقین و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 
37 قانون اساس��ی رای بر برائت متهم مذکور از اتهام ورود به عنف صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می 

باشد. م الف: 1826 مرادی – رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1353 شماره دادنامه: 9109970354600057. شماره پرونده: 9009980358100742. شماره 
بایگانی شعبه: 901243. شاکی: آقای محمد استاد شریف معمار با وکالت آقای احمد انصاری 
به نش��انی اصفهان میدان آزادی ابتدای هزار جریب ساختمان فراز ط اول واحد5. متهم: آقای 
محمدرضا پور رمضان به نش��انی متواری. اتهام: تحصیل مال از طریق نامش��روع یا س��وء 
استفاده و تقلب از امتیازات. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه. بزه انتسابی آقای محمدرضا پور رمضان دائر بر تحصیل 
مال بطریق نامشروع به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از شاکی آقای محمد استاد شریف با 
وکالت آقای احمد انصاری با توجه به محتویات پرونده و مستندات ضمیمه و گواهی گواهان 
و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده محرز است. دادگاه در اجرای ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری به تحمل یکسال حبس و استرداد مبلغ فوق 
در حق ش��اکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز واخواهی پذیر در 
همین دادگاه می باشد. م الف: 1828 اعظمی – رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1354 شماره دادنامه: 9009970354601628. شماره پرونده: 9009980365700708. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900768. شاکی: آقای عبدالحسین خانی به نشانی دستگرد برخوار خ حجتیه 
ک رس��الت پ4. متهم: آقای اسداهلل دارش به نش��انی دولت آباد شاهپور آباد ک نشاط. اتهام: 
ضرب و جرح عمدی. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
اتهام آقای اسداله دارش دائر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی آقای عبدالحسین خانی از 
توجه به تحقیقات انجام ش��ده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و گواهی پزشکی قانونی و 
اظهارات برادر متهم آقای نعمت اله دارش و س��ایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه 
مته��م علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
نیز ارائه ننموده اس��ت محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای مواد 302 و 367 قانون 
مجازات اس��المی به پرداخت میزان یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م 

الف: 1829 اعظمی – رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1355 شماره دادنامه: 9109970354500050. شماره پرونده: 9009980365101094. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901048. شاکی: آقای علیرضا محس��ناتی به نشانی خ حکیم ک کیمیا پ156. 
متهم: آقای مسعود مزروعی به نشانی مجهول المکان. اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا 
سوء استفاده و تقلب از امتیازات. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای 
مسعود مزروعی سبدانی فرزند رضا دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت 
آقای علیرضا محسناتی فرزند قاسم، بدین شرح که شاکی اظهار داشته کارت عابر بانکم را به 
همراه رمز آن مفقود نمودم و چهار روز بعد متوجه شدم مبلغ 157/931/000 ریال از حسابم 
برداشت شده است و با پیگیری زیاد متوجه شدم مشتکی عنه وجوه را به حساب خود واریز 
و قسمتی از آن را خرید کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، 
گزارش مرجع انتظامی، اس��تعالم به عمل آمده از بانک ملی شعبه بازار اصفهان، عدم حضور 
و دفاع موثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات موج��ود در پرونده از جمله توقیف مبلغ 
یکصد میلیون ریال از حساب متهم، اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به 
اس��تناد ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری به تحمل یک 
سال حبس و پرداخت مبلغ 157/931/000 ریال در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. م الف: 1830 

رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1357 شماره دادنامه: 9009970354101820. شماره پرونده: 8909980358301405. شماره 
بایگانی شعبه: 900973. شاکی اکبر شمسی ادرس اژیه جنب گلستان شهدا کوچه ارشاد. متهم: 
آقای حمید خسروی به نشانی مجهول المکان. اتهام: جعل. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت بصدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای 
حمید خس��روی دایر بر جعل امضا ش��اکی در ذیل چک و اس��تفاده از سند مجعول موضوع 
شکایت آقای اکبر شمس��ی فرزند علی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به کیفرخواست صادره از ناحیه دادرسی با توجه به سایر قراین و شواهد موجود در پرونده 
بزهکاری متهم را محرز و مس��لم تشخیص مس��تنداً به ماده 536 قانون مجازات اسالمی رای 
بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت بزه جعل امضاء چک شماره 292649 
شاکی و تحمل یکسال حبس تعزیری بابت استفاده از این چک مجعول صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 

م الف: 1832 نوروزی - رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

17
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 790 |  دوشنبه 1 خرداد 1391 | 29  جمادی الثانی 1433



يادداشت

18

نوبتي سه ماهه میمه
481 شماره: 248 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم 
س��ال 1390 اداره ثبت اسناد و امالك ميمه. به 
موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالك و 
ماده 59 اصالحي آيين نامه مربوط امالكي كه 
در س��ه ماهه چهارم سال 1390 تقاضاي ثبت 
آن ها پذيرفته شده است و همچنين شماره هاي 
از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت 
آگهي آن ها بايد تجديد ش��ود مربوط به حوزه 

ثبتي ميمه را به شرح زير آگهي مي نمايد:
شماره فرعي از شماره 11 اصلي واقع در 

وزوان
2801 آق��اي اكب��ر برازنده فرزند عباس��علي 
تمامي ش��ش هفتم س��هم مش��اع از سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ قطعه زمين مزروعي كه 
قباًل باغ موس��تان بوده در دشت باال دهنو به 

مساحت 374 مترمربع.
شماره هاي فرعي از شماره 26 اصلي واقعات 

در قريه ونداده
4020 خان��م فاطم��ه ميرزايي��ان فرزند علي 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي قرچقه 

به مساحت 200/53 مترمربع
4025 ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفه��ان 
شش��دانگ يك باب ساختمان در كوي امامقلي 

به مساحت 568 مترمربع
شماره هاي 32 و 33 اصلي قنوات عليا و سفالء 
زيادآباد كه مبداء و مظهر و مقس��م و گردش 
آن ها به شرح آگهي هاي نوبتي قبلي مي باشد. 
بانوان فاطمه علي دوست فرزند داود و فاطمه 
قنبري فرزند محمدحس��ين و ام البنين پناهنده 
فرزند علي بالس��ويه مشاعا مجاري المياه سه 
س��هم از جمله 2114 سهم شش��دانگ قنوات 

مذكور
شماره هاي فرعي از شماره 35 اصلي 

واقعات در قريه ازان
4762 آقاي محمدرضا اس��المي فرزند حسين 
شش��دانگ قطعه زمين در كوي ب��اغ كهنه به 

مساحت 150 مترمربع
4763 آق��اي علي عربزاده فرزند غالمحس��ين 
شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

به مساحت 197/60 مترمربع
4764 آق��اي اصغرطالب��ي فرزن��د محمدعلي 
ششدانگ قطعه زمين س��اده به مساحت 100 

مترمربع
4765 آقاي محمد صالح فرزند حسن ششدانگ 
قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه به مساحت 

50 مترمربع
4766 خان��م زه��را يوس��فيان فرزند مس��لم 
شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

به مساحت 50 مترمربع
4767 آقاي محمدرضا يوس��فيان فرزند صفر 
علي شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ 

كهنه به مساحت 150 مترمربع
فرزن��د  مه��ر  روان  مرتض��ي  آق��اي   4768
غالمحس��ين شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

كوي باغ كهنه به مساحت 50 مترمربع
4769 آق��اي عل��ي جب��اري فرزن��د رضاقلي 
شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

به مساحت 75 مترمربع
4770 آقاي اكبر رمدان فرزند آقا علي ششدانگ 
قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه به مساحت 

75 مترمربع
4771 آقاي حس��ين خدادوس��ت فرزند حيدر 
شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

به مساحت 75 مترمربع
4773 آقاي ابوالفضل خدادوست فرزند عباس 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي مصال 

به مساحت 70 مترمربع
4774 آقاي ابوالفضل خدادوست فرزند عباس 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي مصال 

به مساحت 351/46 مترمربع
4775 آق��اي اصغر خدادوس��ت فرزند عباس 
ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي مصال 

به مساحت 60 مترمربع
4776 آق��اي علي صالحيان فرزند حس��ينعلي 
شش��دانگ قطعه زمين ساده در كوي باغ كهنه 

به مساحت 50 مترمربع 
شماره هاي فرعي از شماره 54 اصلي 

واقعات در قريه خسرو آباد
77 بانوان سكينه رستمي شاپورآبادي فرزند 
عباس و ني��ره احمدي ش��اهپورآبادي فرزند 
حس��ن باالمناصفه مشاعًا شش��دانگ يك باب 
خانه در قريه خسروآباد به مساحت 222/80 

مترمربع
951 آق��اي حس��ين مش��رفي فرزن��د قدرت 
ال��ه و خان��م هدي��ه مالي��ان فرزند مش��هدي 
يداله باالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ يك باب 
 خان��ه در ك��وي ب��اال ب��ه مس��احت 521/25 

مترمربع
شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي 

واقعات در قريه حسن رباط
752 خان��م ف��رخ م��رادي فرزن��د محمدعلي 
شش��دانگ يك باب خانه در ده حسن رباط به 

مساحت 252/13 مترمربع
754 آق��اي رحي��م رحيم��ي فرزند محس��ن 
شش��دانگ يك باب خانه در ده حسن رباط به 

مساحت 1478/30 مترمربع
755 آق��اي صف��ر علي ف��الح فرزن��د اصغر 
شش��دانگ يك باب خانه در ده حسن رباط به 

مساحت 710 مترمربع
756 آق��اي احمدرضا عل��ي اكبري فرزند علي 
اصغر شش��دانگ دو باب بوم كن در صحاري 

حسن رباط به مساحت 400 مترمربع
757 آق��اي مه��دي ي��اوري فرزن��د قاس��م 
شش��دانگ ي��ك ب��اب خان��ه در ده حس��ن 
مترمرب��ع  274/50 مس��احت  ب��ه   رب��اط 

758 آقاي حس��ن اميري فرزند امير ششدانگ 
يك باب بهاربند در ده حسن رباط به مساحت 

321 مترمربع
759 آقاي حس��ين رحيمي فرزند داود و خانم 
نيلوفر اميري فرزند رضا باالمناصفه مش��اعًا 
شش��دانگ يك باب خانه در ده حسن رباط به 

مساحت 355/50 مترمربع
شمار ه هاي فرعي از شماره 78 اصلي واقعات 

در قريه لوشاب
506 آق��اي محمدعل��ي حبيبي فرزند حس��ين 
شش��دانگ يك باب خانه و زمين وصل به آن 

در ده لوشاب به مساحت 2415/50 مترمربع
507 آق��اي حس��ين ميرزايي فرزند ش��كراله 
شش��دانگ يك باب خان��ه در ده لوش��اب به 

مساحت 743/12 مترمربع
508 آقاي علي ميرزايي فرزند باقر شش��دانگ 
يك باب خانه در كوي سرچش��مه به مساحت 

596 مترمربع
509 آق��اي عل��ي اكبر آقائي ن��ژاد فرزند علي 
شش��دانگ يك باب خان��ه در ده لوش��اب به 

مساحت 1222/30 مترمربع
شماره هاي فرعي از شماره 88 اصلي واقعات 

در الي بيد عليا
192 خانم زه��را ميرزايي فرزن��د علي محمد 
تمامي يك دانگ و نيم مش��اع از ششدانگ يك 
باب خانه در كوي باغ طاهر به مساحت 1480 

مترمربع
302 خان��م معصوم��ه خاتون جمال��ي فرزند 
حسن ششدانگ يك باب خانه در كوي بنياد به 

مساحت 556 مترمربع 
352 آقاي رمضان زارع��ي فرزند علي محمد 
و خان��م ماه بان��و توكل��ي فرزن��د قربانعلي 
باالمناصف��ه مش��اعًا شش��دانگ ي��ك ب��اب 
 خان��ه در ك��وي باغ طاه��ر به مس��احت 74 

مترمربع
354 آق��اي محمدرض��ا توكلي فرزند حس��ن 
شش��دانگ يك باب خانه در كوي باغ طاهر به 

مساحت 1425 مترمربع
358 آق��اي ابوالفضل كريمي فرزن��د ابراهيم 
ششدانگ يك باب خانه در كوي ماهور مسيح 

به مساحت 665 مترمربع
359 آق��اي عزت ال��ه چوپاني فرزن��د محمد 
ششدانگ يك باب خانه در كوي نو به مساحت 

454/50 مترمربع
360 آقاي حسن كريمي فرزند خيراله و خانم 
فاطمه توكلي فرزند قدير باالمناصفه ششدانگ 

يك باب خانه به مساحت 423/16 مترمربع
ش��ماره 88 اصلي قنات مش��هور الي بيد عليا 
كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن به شرح 

آگهي هاي نوبتي قبلي است.
آقاي حس��ين كريم��ي فرزند عب��اس مجاري 
المياه نيم حبه از يك ش��عير از جمله 96 شعير 
ششدانگ قنات مذكور شماره فرعي از شماره 

89 اصلي واقع در مزرعه جقدو الي بيد
59 آقاي ناصر قمري نژاد فرزند حسين تمامي 
يك دانگ مش��اع از شش��دانگ ي��ك درب باغ 
موستان و مشجر مشهور با باغ نو به مساحت 

3278 مترمربع
شماره هاي فرعي از شماره 110 اصلي 

واقعات در قريه موته
453 آقاي حبيب خراس��اني فرزند سبزه علي 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي در ده موته به 

مساحت 1728/66 مترمربع
454 آق��اي س��لطانعلي ه��ادي فرزن��د عرب 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي در ده موته به 

مساحت 871/57 مترمربع 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك 
چنانچه كسی نس��بت به امالك مندرج در اين 
آگهي اعتراض )واخواهي( داشته باشد نسبت 
ب��ه آن هايي كه تقاضاي ثبت پذيرفته ش��ده از 
تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهي ظرف مدت 
90 روز دادخواست واخواهي )اعتراض( خود 
را تس��ليم اي��ن اداره نموده و رس��يد دريافت 
دارد ضمنًا معترض بايس��تي از تاريخ تسليم 
اعت��راض ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم 
دادخواست به مراجع قضايي نموده و گواهي 
طرح دعوي اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. در 
صورتي كه قبل از انتش��ار اين آگهي دعوايي 
اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا بايستي گواهي 
دادگاه را مش��عر بر جري��ان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهي 
ط��رح دعوي كه بعد از انقض��اي مدت مرقوم 
واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطابق ماده 16 
و تبص��ره ماده 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد 
ش��د ضمنًا طبق م��اده 56 آيين نام��ه قانون 
ثب��ت حقوق ارتفاقي در موق��ع تعيين حدود و 
در ص��ورت مجل��س تحديد قي��د و واخواهي 
صاحبان امالك و مجاورين نس��بت به حقوق 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحي 
آن پذيرفته خواهد شد. اين آگهي در دو نوبت 
و ب��ه فاصله )30( روز از تاري��خ اولين نوبت 
انتش��ار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر مي شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/3/1

م الف: 1166 ن��وروز- رئيس اداره ثبت 
اسناد و امالك ميمه

نوبتی سه ماهه اردستان 
590 ش��ماره 639. آگه��ی نوبتی س��ه ماهه 
 چهارم س��ال 1390 اردس��تان بخش 17 ثبت 

اصفهان. 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالك 
كشور و ماده 59 اصالحی آيين نامه مربوطه 
امالكی كه در س��ه ماهه چهارم س��ال 1390 
تقاضای ثب��ت آنها پذيرفته ش��ده و همچنين 
شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت آگهی آنها بايد تجديد ش��ود 
مربوط به بخش 17 ثبت اصفهان را به ش��رح 

زير آگهی می نمايد:
بند الف – ش��ماره پالك و مشخصات مالك و 
نوع ملك و محل وقوع امالكی كه در اظهارنامه 
س��ه ماهه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهی در 

رديف منظور گرديد:
دهستان گرمسیر – شهر اردستان شماره 

يک اصلی و فرعی های زير 
797- خانم فاطمه عسكرزاده فرزند بخشعلی 
يك سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ قطعه ملك 
5458- آقای عباس��علی ملكی فرزند علی اكبر 
شش��دانگ يكب��اب دكان به مس��احت 31/89 

مترمربع
-شهر مهاباد شماره 51 اصلی و فرعی زير 

629- آقای داود بنی آدمی فرزند حس��ينعلی 
شش��دانگ يكباب خانه به مس��احت 254/26 

مترمربع.
-ب��ه موج��ب م��اده 16 قان��ون ثب��ت امالك 
چنانچه كس��ی نس��بت به امالك من��درج در 
اي��ن آگه��ی واخواهی داش��ته باش��د بايد از 
تاريخ انتش��ار اولين نوبت اين آگهی نس��بت 
 ب��ه آنهايی كه تقاضای ثبت ش��ده به ش��رح 
بن��د الف ظ��رف م��دت 90 روز و نس��بت به 
آنهاي��ی ك��ه طب��ق آراء هي��ات نظ��ارت ثبت 
تجديد آگهی ش��ده به ش��رح بن��د ب در مدت 
30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به اين 
اداره تس��ليم و طب��ق تبصره 3 م��اده واحده 
 قانون تعيي��ن تكليف پرونده ه��ای معترضی 
ثب��ت ظرف م��دت يك م��اه از تاريخ تس��ليم 
اعت��راض ب��ه اي��ن اداره بايس��تی ب��ا تقديم 
ب��ه مرج��ع ذيص��الح قضايی   دادخواس��ت 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تس��ليم نمايند و در صورتی كه قبل از انتشار 
 اي��ن آگهی دعوايی اقامه ش��ده باش��د طرف 
دع��وی باي��د گواه��ی دادگاه را مش��عر ب��ر 
جري��ان دع��وی ظرف م��دت مرقوم تس��ليم 
نمايد اعتراض��ات يا گواهی ط��رح دعوی كه 
بع��د از انقض��اء م��دت مرقوم واصل ش��ود 
ب��ال اثر اس��ت و مطابق قس��مت اخي��ر ماده 
 16 و تبص��ره م��اده 17 قان��ون ثب��ت رفتار 

خواهد شد.
ضمن��ًا طب��ق م��اده 56 آيي��ن نام��ه قانون 
تحدي��د  موق��ع  در  ارتفاق��ی  حق��وق   ثب��ت 
ح��دود در ص��ورت مجلس قي��د و واخواهی 
نس��بت  مجاوري��ن  و  ام��الك   صاحب��ان 
به ح��دود و حقوق ارتفاقی مطاب��ق ماده 20 
 قان��ون ثب��ت و تبصره 2 ماده واح��ده قانون 
تعيي��ن تكليف پرون��ده ه��ای معترضی ثبت 
 پذيرفت��ه خواهد ش��د اي��ن آگهی نس��بت به 
ردي��ف ال��ف در دو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 30 
روز و نس��بت ب��ه رديف ب فقط ي��ك نوبت 
از تاري��خ انتش��ار نوب��ت اول در روزنام��ه 
 زاين��ده رود چ��اپ اصفه��ان درج و منتش��ر 

می شود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/3/1

م الف: 21 فدايی – رئيس ثبت اردستان

3
5

4
5

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 790 |  دوشنبه 1 خرداد 1391 | 29  جمادی الثانی 1433

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 790  |  May 21,2012  |  20 Pages 



يادداشت

نوبتي سه ماهه نطنز
631 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1390 
اداره ثب��ت واس��ناد وام��اك نطن��ز. بموجب 
م��اده 11 قانون ثبت اس��ناد و ام��اك و ماده 
59 اصاح��ي آيي��ن نامه مذك��ور اماكي كه 
تقاضاي ثبت آنها درس��ه ماهه چهارم س��ال 
90 پذيرفته ش��ده و اماكي كه درآگهي نوبتي 
قبل��ي از قلم افت��اده و مدت اعت��راض برآنها 
از تاري��خ ا نتش��ار )91/2/1( بم��دت 90 روز 
 مي باش��د به ش��رح ذي��ل آگهي م��ي گردند.
اول( ازبخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه

ازشماره يك اصلي اوره ، فرعي ذيل 
986 – خان��م زه��را اس��معيلي اوره و خانم 
معصوم��ه اس��ماعيل اوره و خان��م فاطم��ه 
اس��ماعيل اوره فرزندان اسماعيل بالسويه يك 
هش��تم دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمين 

بائره معروف باغ باجره  
ازشماره 9 – اصلي عليا ، فروعات ذيل 

1088 – خان��م فاطمه داوطل��ب عليائي فرزند 
جال 4سهم مش��اع از12سهم ششدانگ قطعه 
زمي��ن مزروعي معروف ريز بندي بمس��احت 

1140/08مترمربع 
1449- موقوفه ماشااهلل انارستان به نمايندگي 
اداره اوقاف و امور خيريه نطنزسه دانگ  مشاع از  
ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجرمعروف 
مرب��ع مت��ر  بمس��احت 398/80   انارس��تان 
از شماره 33- اصلي شهرنطنز ،فروعات ذيل 

4- آقايان دخيل- حس��ن- محمدرضا و جواد 
وخان��م ها نص��رت – طاهره – بت��ول وزهرا 
عظيمي فرزندان حس��ين بطريق ارث ش��رعي 
دوسهم وپنج هيجدهم س��هم مشاع از40سهم 
شش��دانگ قطع��ه زمي��ن مزروعي ومش��جر 

معروف باغ گله بمساحت 4495 مترمربع 
1084 – محمدرضا و فخري و جميله و فاطمه 
و اش��رف و احترام خانم و مه��ري و عذرا و 
طاه��ره همگي كيهاني��ان فرزن��دان مصطفي 
كمافرض اهلل  يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين مزروع��ي معروف باغ رضا كاظم 
بمساحت 922مترمربع                                                                                                                
1125 – محمدرضاوفخ��ري وجميل��ه وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ دو قطعه 
زمين مزروعي معروف باغ حجرات بمساحت 

1574/90مترمربع 
1139 – محمدرضاوفخ��ري وجميل��ه وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمي��ن مزروعي مع��روف باغوره بمس��احت 

6492/50مترمربع 
1386 – محمدرضاوفخ��ري وجميل��ه وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعي معروف باغ سيدعلي  بمساحت 

665/60مترمربع 
1393 – محمدرضا وفخ��ري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگي كيهانيان فرزندان مصطفي كمافرض اهلل  
يك دانگ ونيم مش��اع از ششدانگ يكدرب باغ 
معروف دس��تجرده  بمس��احت 832مترمربع 
1399 – محمدرضا وفخ��ري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعي  معروف س��يدآقا  بمس��احت 

1729مترمربع
1421 – محمدرضاوفخ��ري وجميل��ه وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 

زمين مزروعي  معروف باغ پايين   بمس��احت 
1859/20مترمربع 

   1487 – محمدرضا وفخري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعي  معروف شاه سليمان بمساحت 

1171/10مترمربع 
     1635– محمدرضا وفخري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  ي��ك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ يك 
قطعه زمين مزروعي  معروف سيدا بمساحت 

687/30مترمربع 
1645 - محمدرضا وفخ��ري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگي كيهانيان فرزندان مصطفي كمافرض اهلل  
يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ يك قطعه 

زمين  معروف عرج بمساحت1037 مترمربع 
 1721– محمدرضا وفخ��ري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل ششدانگ قطعات زمين مزروعي بمساحت 

2542/08مترمربع 
  1761– محمدرض��ا وفخري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگي كيهانيان فرزندان مصطفي كمافرض اهلل  
يك دانگ ونيم مش��اع از ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي  معروف اس��ماعيل سعيد  بمساحت 

1191مترمربع 
  1772– محمدرض��ا وفخري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعي  معروف هفت كيله  بمس��احت 

708مترمربع  
1785– محمدرض��ا وفخ��ري وجميله وفاطمه 
واشرف واحترام خانم ومهري وعذرا وطاهره 
همگ��ي كيهانيان فرزن��دان مصطفي كمافرض 
اهلل  يك دانگ ونيم مش��اع از شش��دانگ قطعه 
زمي��ن مزروع��ي دردش��ت قلياق بمس��احت 

2918/63مترمربع  
3819- آقاي��ان دخيل- حس��ن- محمدرضاو 
جوادوخانم ها نصرت – طاهره – بتول و زهرا 
همگي عظيم��ي فرزندان حس��ين بطريق ارث 
شرعي نيم دانگ مش��اع ازششدانگ يك قطعه 

زمين محصور بمساحت 2794/50 مترمربع 
از شماره34- اصلي مزرعه خطير،فرعي 

ذيل 
683- آق��اي محم��ود خطيري عليائ��ي فرزند 
بمس��احت  خان��ه  يكب��اب  شش��دانگ  عل��ي 

292/60مترمربع  
از شماره53- اصلي افوشته ،فرعي ذيل

252و1294- خانم عصمت توانا افوشته فرزند 
رضا شش��دانگ حياط خانه بمساحت 65/70 

مترمربع 
از شماره 74 – اصلی ويشته،فرعی ذيل 

 651 – آقای رضا نقدی ويش��ته فرزند نعمت 
اهلل شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 298/70 

متر مربع
از شماره120- اصلي خفر، فروعات ذيل 

498- آق��اي مصطفي س��ليمي فرزند حس��ن 
شش��دانگ ي��ك درب باغ محصور ومش��جر 

بمساحت 1004 مترمربع 
1531- ش��ركت تعاوني روس��تايي شريعتي 
روس��تاي خفر ششدانگ قطعه زمين محصور 
وساختمان داخل آن بمساحت 403/50مترمربع 

از شماره129- اصلي جزن ، فروعات ذيل 
196- خانم ش��هره احمدي جزني فرزند ذبيح 
اهلل شش��دانگ قطعه زمين محصور بمس��احت 

160مترمربع 
873- آقاي هدايت اهلل س��مناني فرزند حسين 

شش��دانگ قطعه زمي��ن محصور بمس��احت 
685/98مترمربع 

880- خانم زهره احم��دي جزني فرزند ذبيح 
اهلل شش��دانگ قطعه زمين محصور بمس��احت 

300مترمربع 
از ش��ماره 158- اصلي قنوات اربعه جزن كه 
مدار گردش ومبدا ومظهر ومقس��م آن بشرح 

آگهي هاي نوبتي قبلي است 
آقاي محم��د س��مناني جزني فرزند حس��ين 
مجاري هفت سهم از288سهم ششدانگ قنات 

مرقوم
   دوم( ازبخش ده چيمه رود و برزرود

از شماره 15- اصلي بيدهند، فروعات ذيل 
2916- آقاي عباس اسماعيلي فرزندعلي محمد 
 ششدانگ يكباب خانه بمساحت 295/10 مترمربع

2926- آق��اي عب��داهلل اس��ماعيلي فرزند علي 
محم��د شش��دانگ يكب��اب خان��ه بمس��احت 

125/60مترمربع 
2927- آقاي ولي اهلل اسماعيلي بيدهندي فرزند 
علي محمد شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 

113/20 مترمربع 
2928- آقاي حسين اسماعيلي بيدهندي فرزند 
علي محمد شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 

172/70 مترمربع 
از شماره 25- اصلي چيمه ، فرعي ذيل 

575- آقاي مهدي محمدي هنجني فرزند حسن 
ششدانگ يكباب خانه محله سرپشته بمساحت 

98/09 مترمربع 
از شماره 44- اصلي ابيانه ، فرعي ذيل 

492- آقاي مهدي سليماني ابيانه فرزند استاد 
علي شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 54/70 

مترمربع 
از شماره 98- اصلي چاله قره ، فرعي ذيل 

354 - آق��اي مه��دي دهقاني فرزند حس��ين 
ششدانگ يك باب بوم كند وساختمان دامداري 

بمساحت 168مترمربع 
از شماره 101- اصلي ده زيره ،فرعي ذيل 

51- شكراهلل رضايي فرزند علي اكبر ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 47/74مترمربع 

از شماره 103- اصلي احمد آباد ده زيره ، 
فروعات ذيل 

35و36- آق��اي بخش��علي نك��و فرزند عباس 
نسبت به پنج دانگ وخانم فاطمه رضايي احمد 
آبادي فرزند عباس نسبت به يك دانگ مشاع از 
 ششدانگ يكباب خانه بمساحت 326/70 مترمربع

107- آقاي محمد نكو فرزند عباس شش��دانگ 
يكباب خانه بمساحت 317/60 مترمربع 

از شماره 134- اصلي يارند ، فروعات ذيل 
312و311- خان��م صديق��ه نعيمي��ان فرزند 
قربانعلي شش��دانگ دوقطع��ه زمين مزروعي 

معروف پر بمساحت 1164/90 مترمربع 
377- موقوف��ه يارند بمايندگ��ي اداره اوقاف 
وامورخيريه نطنز ششدانگ يكدرب باغ مشجر 

ومزروعي بمساحت 1177/50 مترمربع 
546- موقوف��ه يارند بمايندگ��ي اداره اوقاف 
وامورخيري��ه نطنز شش��دانگ دوقطعه زمين 
 مزروعي متصل بهم بمساحت 773/56 مترمربع

از شماره 149- اصلي طره ، فرعي ذيل 
3133- آق��اي عل��ي س��پهرنيا فرزندمحم��د 
شش��دانگ يكباب خان��ه بمس��احت 205/90 

مترمربع 
از شماره 179- اصلي هنجن ،فرعي ذيل 

37 – آق��اي محم��ود رضايي هنجن��ي فرزند 
حس��ن شش��دانگ يكباب خان��ه وقطعه زمين 
محصور متصل به آن معروف گل پل بمساحت 

690/17مترمربع 
سوم(ازبخش يازده طرقرود و قراءحومه 

از شماره 37- اصلي كشه ، فرعي ذيل 
974- عين اهلل اس��دي كش��ه فرزن��د ميرزا و 
مريم بخش��ي طاري فرزند حسين بالمناصفه 
شش��دانگ يكباب خانه محله مع��روف پربار 
بمساحت 80/10مترمربع مفروزومجزی شده 

ازشماره799فرعی
ازشماره141- اصلی،روستای باغستان 

پائين طرقرود
713- خانم زهراف��والدی طرقی فرزند اصغر 
شش��دانگ قطعه زمي��ن مزروعی بمس��احت 

447/15مترمربع
از شماره 152- اصلي نيه ، فروعات ذيل 

210- آق��اي محم��د رضا وخانم ه��ا فاطمه-
فخري- اش��رف- احت��رام – مهدي – طاهره- 
فرزن��دان مصطفي كما  كيهانيان  عذراوجميله 
ف��رض اهلل شش��دانگ يك��درب ب��اغ مزروعي 
دركوچه پردالرام بمساحت 1619/30مترمربع  
1165- خانم سهيا زماني فرزند اكبر ششدانگ 
سرآس��ياب  محصورمعروف  زمي��ن  قطع��ه 

بمساحت 1019/16 مترمربع 
از شماره 182- اصلي ابيازن ، فرعي ذيل 

674- خانم رقيه نقوي الحس��يني فرزندميرزا 
نعم��ت اهلل شش��دانگ قطعه زمي��ن مزروعي 

مشهور مهتابی بمساحت 3024/80 مترمربع 
از شماره 193- اصلي طرق، فروعات ذيل 

3233- آق��اي ج��واد صادقي��ان طرقي فرزند 
حس��ين دودانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمين 
محص��ور مع��روف كوچ��ه كفلی بمس��احت 

675/20 مترمربع 
4732- آقاي عل��ي عابدين طرقي فرزند محمد 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 77/10 مترمربع 
4791- آقاي سيداصغر حسيني جاليان فرزند 
س��يد محمد وآقاي سيدمهدي حسيني جاليان 
فرزند س��يداصغربالمناصفه ششدانگ يكباب 

خانه به مساحت 302/50مترمربع
از شماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، 

فرعي ذيل 
1229- آقاي عليرض��ا ابوفاضلي زارع فرزند 
احمد شش��دانگ ي��ك قطعه زمي��ن محصور 

بمساحت 533/33 مترمربع
از شماره 284- اصلي كلهرود ،فروعات ذيل 
2017- آقاي غامحس��ين اس��ماعيليان فرزند 
بابا نسبت به 4دانگ وخانم عصمت اسماعيليان 
كلهرودي فرزند بابا نسبت به 2دانگ مشاع از 
شش��دانگ يكدرب باغ مش��جر ومحصور به 

مساحت 418/20 مترمربع 
2235- آقاي بهرام رحيميان فرزند علي اصغر 
ششدانگ يكباب خانه و حياط بمساحت 1128 

مترمربع 
2239- آقای علينقی برومندفرزندعلی ششدانگ 
قطعه زمين محصوربمساحت543/10مترمربع  
  لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و اماك 
چنانچه اش��خاص نس��بت به اماك مندرج در 
اين آگهي اعتراضي داشته باشند مي بايست از 
تاريخ اولين انتشار به مدت 90 روز دادخواست 
واخواهي خود را به اين اداره و دادگاه صالحه 
تسليم و طبق تبصره2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي ثبت��ي معترضي ،معترض 
مي بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعت��راض گواهي دادگاه را مش��عر بر جريان 
دعوي را به اين اداره تسليم نمايد و اعتراضات 
يا گواهي طرح دعوي كه بع��د از انقضاءمدت 
مرقوم واصل ش��ود با اثر مي باشد و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد ش��د0 ضمناطب��ق ماده 56 
آئين نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقي درموقع 
تعيي��ن حدود در صورتمجلس قيد و واخواهي 
صاحبان اماك و مجاورين نس��بت به حدود 
و حق��وق ارتفاقي مطابق م��اده 20 قانون ثبت 
و تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعيين تكليف 
پرونده ه��اي معترضي ثب��ت پذيرفته خواهد 
شد.اين آگهي دردو نوبت به فاصله 30 روز در 
 روزنامه زاينده رود درج و منتشر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1391/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1391/3/1

م الف: 43 ش��ادمان-  كفيل ثبت اسناد و 
اماك نطنز 
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ابالغ 
1390 نظر به اینکه آقای معروف به جواد زاغی به اتهام فحاش��ی- معاونت در ایراد ضرب و 
جرح حسب ش��کایت آقای محمدرضا افشارنیا فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910077د32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف: 1847 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1391 نظر به اینکه آقای غالمحس��ین بهارلویی فرزند محمدحسین به اتهام خیانت در امانت 
حس��ب شکایت آقای حمیدرضا حاتم پور فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910105د32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 
32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف: 1848 شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1392 نظ��ر ب��ه اینکه آقای منصور س��نگ تراش��ان فرزن��د غالمعلی به اتهام جعل حس��ب 
ش��کایت خانم فریبا درخش��ان فرزن��د غالمرضا از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
910131د32 تح��ت تعقی��ب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
او ممک��ن نگردی��ده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آیی��ن دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیف��ری مراتب ب��ه نامب��رده ابالغ تا ظ��رف یکم��اه از تاریخ 
انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به 
اته��ام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
 اق��دام قانون��ی معمول خواهد ش��د. م ال��ف: 1849 ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ 
1393 نظ��ر به اینک��ه آقای مهدی نصیریان به اتهام ترک انفاق حس��ب ش��کایت خانم هانیه 
پیش گاهی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910064د32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 1850 ش��عبه 32 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1394 نظ��ر به اینکه آقای محمود فش��ی فرزن��د محمدعلی به اتهام خیانت در امانت حس��ب 
ش��کایت آقای حسین شفیعی فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 901733د32 
تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 1851 

شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1412 شماره: 9110110364900093. نظر به اینکه آقای عباسعلی نوری رنانی فرزند حسین 
به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت خانم زهره عباسی ولدانی فرزند تقی از طرف 
این دادیاری در پرونده کالس��ه 910185د30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معل��وم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 
دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 2424 

شعبه 30 دادسرای مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
1413 بدینوسیله اعالم می گردد آقای امیراله آدمزاده فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای اکبر 
عکاف زاده دایر بر تصرف عدوانی و تخریب و ربودن وسایل و اثاثیه مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 910087ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه 
از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
ب��رای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف: 2423 ش��ریفی – مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان 

احضار
1414 نظ��ر به اینکه آقای مس��عود لباف فرزند احمدرضا ش��کایتی علی��ه علیرضا گله داری 
مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910164ب2 ثبت این شعبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ارطبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 2422 ش��عبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

احضار
1415 نظر به اینکه آقای مهدی س��ماعی فرزند مصطفی شکایتی علیه فرهاد یزدان پناه فرزند 
محم��د مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910110ب2 ثبت این 
ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشارطبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 2421 ش��عبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

احضار
1416 نظ��ر به اینکه خانم زهرا جهان مرد فرزند حس��ن ش��کایتی علیه نب��ی اله امینی فرزند 
عبداله مبنی بر خیانت در امانت، توهین، ضرب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
901594ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ارطبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 2420 ش��عبه دوم بازپرس��ی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
1417 نظ��ر به اینکه آقای وحید وارس��ته فرزند مهدیقلی ش��کایتی علیه س��یاوش عالم زاده 
مبن��ی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901394ب2 ثبت این ش��عبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ارطبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 2419 ش��عبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

احضار
1418 نظر به اینکه بانک صادرات ش��کایت علیه علی کیوان منش فرزند محمود مبنی بر جعل 
و اس��تفاده از سند جعلی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910069ب2 ثبت این شعبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ارطبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 2418 ش��عبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
1419 بدینوسیله اعالم می گردد گزارش مامور)بانک صادرات شعبه چهارباغ( شکایتی علیه 
آقای مس��عود صالحی فرزند اکبر دایر بر س��رقت و جعل و استفاده از سند مجعول مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 910086ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عن��ه ظ��رف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با 
تجوی��ز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل��ه ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 2417 شریفی – مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

احضار
1420 چون آقای ولی اله اس��ماعیلی فرزند ناصر با وکالت علیرضا حمزه شکایتی علیه آقای 
امیر اس��ماعیلی مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که 
پرونده به کالسه 900899ب1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت 
یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت 
عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 2416 ش��عبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

ابالغ 
1421 ش��ماره: 900901ب5. نظر به اینکه آقای حمیدرضا س��اعدی به اتهام رابطه نامشروع 
از طرف ش��عبه 5 بازپرسی دادس��رای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نش��ده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 
بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ دادسرای ناحیه 4 بازپرسی 5 جهت پاسخگویی 
ب��ه اتهام خویش حاضر گ��ردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات 
قانون��ی در این خص��وص بعمل خواهد آمد. م ال��ف: 2444 غالمپور – مدیر دفتر ش��عبه 5 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1422 نظر به اینکه خانم حوا علیزاده به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب شکایت آقای سید حیدر 
حس��ینی فرزند س��ید محمدعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالس��ه 910172د32 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 2443 ش��عبه 32 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1423 نظر به اینکه آقای محمود زرین کمر فرزند حس��ن به اتهام ترک انفاق حس��ب شکایت 
خانم غزال زرین کمر فرزند محمود از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910021د29 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 2442 ش��عبه 29  بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1424 نظر به اینکه آقای جابر زارعی به اتهام مزاحمت تلفنی – تهدید - توهین حسب شکایت 
آقای حسین قاس��م پیوندی فرزند رضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910147د32 
تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 2441 

شعبه 32  بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1425 نظ��ر به اینک��ه آقای رض��ا علیزاده فرزند اس��ماعیل ب��ه اتهام کالهبرداری حس��ب 
ش��کایت آقای مرتض��ی نیک نف��س فرزند غالمحس��ین از طرف ای��ن دادس��را در پرونده 
کالس��ه 910183د32 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقام��ت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانونی 
 معم��ول خواه��د ش��د. م الف: 2440 ش��عبه 32  بازپرس��ی مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
1426 نظر به اینکه محمد حق ش��ناس فرزند حس��ن به اتهام فروش مال غیر حس��ب شکایت 
آق��ای حمیدرضا فالح مهرجردی فرزند عبدالرضا از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
901988د32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 
32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف: 2439 شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ 
1427 نظ��ر به اینک��ه خانم مریم جلیلی ب��ه اتهام ایج��اد مزاحمت تلفن��ی – توهین – تهدید 
حس��ب ش��کایت آقای هادی متین فر فرزند احمد از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
901698د29 تح��ت تعقی��ب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت 
او ممک��ن نگردی��ده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آیی��ن دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیف��ری مراتب ب��ه نامب��رده ابالغ تا ظ��رف یکم��اه از تاریخ 
انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 29 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به 
اته��ام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
 اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 2438 پورقیصری – دادیار ش��عبه 29 دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان 

احضار
1428 چون اولیاء دم ناظم صادقی ش��کایتی علیه آقای میراحم��د صادقی فرزند محمداختر 
مبنی بر قتل عمدی هم تبار خود ناظم صادقی مطرح نموده که پرونده به کالسه 910104ب1 
این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و 
نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی 
جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید درصورت عدم حضور دادس��را 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/2437 ش��عبه اول بازپرس��ی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان 

احضار متهم 
1431 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100362000045. ش��ماره پرون��ده: 9109980362000107. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910112. در پرونده کالسه 9109980362000107-د/1 و 910112-

د/1 این ش��عبه پیمان امیری به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب قرار گرفته است. 
ب��ا عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز 
پس از ابالغ جهد دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2433 ش��عبه اول 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

احضار متهم 
1432 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100362000044. ش��ماره پرون��ده: 9009980362000159. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900163. در پرونده کالسه 9009980362000159-د/1 و 900163-

د/1 این ش��عبه متین لنبانی و حمید عطابخش به اته��ام تخریب و ضرب و جرح عمدی تحت 
تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
تا ظرف مهلت 30 روز پس از ابالغ جهد دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 

الف: 2432 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ اجرائیه
1434 ش��ماره اجرائیه: 9010420352900002،  ش��ماره پرون��ده: 9009980360000520، 
شماره بایگاني شعبه: 900653، بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنام��ه مربوطه 9009970352901122 محکوم علیه غالمحس��ین احم��دی فرزند احمد به 
نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان مطالبه تا زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 
براس��اس تعرفه قانونی در حق محکوم له عباس هادی نشانی سه راه حکیم نظامی ابتدای خ 
ارتش روبروی بانک رفاه نبش سجادیه 3 دفتر وکالت و پرداخت حق االجرا که محاسبه و از 
محکوم علیه دریافت گردد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 2430 سلیمانی 

– مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ اجراییه
1437 به موجب اجرائیه 91/2/3-9110420353700002 صادره در پرونده 900263ک111 
آقای محمد گرک یراقی فرزند اکبر بعنوان محکوم علیه اس��ت به پرداخت یکصد میلیون ریال 
بابت اصل بدهی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق آقای مجید بحق 
فرزند سید اکبر بعنوان محکوم له و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرای دولت 
نظ��ر به اینکه در مواردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم 
نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در ماده 73 این قانون می گردد و ده روز 
پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود در این صورت برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار 
دیگری به محکوم علیه الزم نیس��ت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا به قسمت 
اجرا اطالع دهد. م الف: 2427 ادیبی – مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

تصمیمات 
1441 ش��ماره: 1082/ث-1391/2/4. آگهی تصمیمات در ش��رکت مهندس��ی بن راه سپاهان 
سهامی خاص، ثبت شده بشماره 17051 و شناسه ملی 10260379772. برابر صورتجلسات 
مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 1391/1/30 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 
1- آقایان امیر آقاجانزاده به کدملی 1280386991 و کدپستی 8199786873 به سمت رئیس 
هیات مدیره و امیر منصور فرزان به کدملی 1284889408 و کدپستی 8168674191 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و حس��ین پوستین دوز به کدملی 1288119410 و 8168675331 به 
سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باش��د. 2- خانم ش��هال احمدی به کدملی 1290726043 و کدپستی 8199786873 
و آقای رضا دانایی به کدملی 1287890581 و کدپس��تی 8168774813 به ترتیب به س��مت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/2/4 تکمیل گردید. م الف: 2146 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تصمیمات 
1442 شماره: 23900/ث-1390/12/24. آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی واال بافت سپاهان 
سهامی خاص، ثبت شده بشماره 19472 و شناسه ملی 10260403596. برابر صورتجلسات 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره م��ورخ 1390/12/5 تصمیمات زیر در 
ش��رکت اتخاذ گردید: 1- آقای عبدالرس��ول محققیان به کدملی 1290106533 و کدپس��تی 
8185796571 به سمت رئیس هیات مدیره و خانم فرزانه میرباقری به کدملی 1818268833 
و کدپستی 8614644511 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم زهره سید قلعه جوزدانی 
به کدملی 1280909137 و کدپس��تی 8185796571 به س��مت مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره 
می باشد. 2- آقایان مهدی عبدانی نصیری به کدملی 1249669499 و کدپستی 8187643196 
و باقر سنجارون پوری به کدملی 12808203801 و کدپستی 8513113362 به ترتیب بسمت 
بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1390/12/24 تکمیل گردید. م 

الف: 2262 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

ابالغ رای 
1465 ش��ماره دادنامه: 9109970352800132. ش��ماره پرون��ده: 9009980364900915. 
شماره بایگانی ش��عبه: 901529. شاکی: شهرداری اصفهان منطقه 9 به نشانی آتشگاه بلوار 
وحدت ش��هرداری منطق��ه 9. متهم: خانم زهره جهانبانی به نش��انی مجه��ول المکان. اتهام: 
آلودگی هوا از طریق سوزاندن و انباشتن زباله های شهری/ خانگی/نخاله در معابر عمومی. 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم زهره جهانبانی که بلحاظ متواری ش��دن از طریق نش��ر 
آگهی جلسه دادرسی دعوت بحضور شده است مبنی بر تخلیه پسماند ناشی از فعالیت شغلی 
در محیط )معابر عمومی( با عنایت به گزارش و ش��کایت شهرداری اصفهان و متواری بودن 
متهمه و در نتیجه عدم دفاع موثر و مویدا به س��ایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده 
مجرمیت مشارالیها باعتقاد دادگاه ثابت تشخیص فلذا دادگاه باستناد ماده 16 قانون مدیریت 
پسماندها وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی تعزیراً در حق صندوق 
دول��ت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی 
واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 2683 حمصیان – رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان    

مزایده
1475 اج��رای اح��کام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظ��ر دارد در پرونده اجرایی 
1762/89  ح ج/14 له آقای رضا احمدی با وکالت آقای حس��ین زادهوش و علیه آقای محمد 
علی نصیری به نشانی اصفهان، زیار، خ اصلی، مغازه خدمات کشاورزی و با خواسته مطالبه 
مبلغ 452/675/305 ریال بابت اصل خواس��ته و تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی، حق الوکاله 
وکیل، هزینه کارشناس��ی و حق الدرج و همچنین مبلغ 11/000/000 بابت حق االجرای دولتی 
جلس��ه مزایده ای برای مورخ 91/3/17 س��اعت 10 صبح در محل اجرای ش��عبه 14 دادگاه 
حقوقی واقع در خ نیکبخت، ساختمان دادگستری، طبقه سوم، اتاق 324 برگزار نماید و در این 
خصوص مال مورد مزایده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری عبارتست از مقدار شش 

دانگ یک باب مغازه پالک ثبتی به ش��ماره 89/90/928 بخش 20 ثبت اصفهان ملکی محکوم 
علیه واقع در جاده اصفهان، زیار، سمت چپ، جنب روستای زیار به مساحت 42/03 مترمربع 
و دارای معادل 3/95 متر به گذر حریم جاده زیار می باشد و عرصه ملک به صورت متوازی 
االضالع به ترتیب ش��مااًل به طول 93 متر و به پالک مجاوری 1403 و ش��رقًا به طول 12/03 
متر دیواریس��ت اش��تراکی با پالک مجاور و جنوبًا به طول 3/97 متر درب و دیواریس��ت به 
گذر در حریم جاده زیار و غربًا به طول 12/1 متر دیواریست اشتراکی به پالک مجاور فرعی 
929 تفکیکی و موردنظر به شماره ملک 90/928 و 89 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان که در 
صفحه 443 دفتر 40 امالک به نام آقای محمدعلی نصیری زیاری ثبت ش��ده است و واحدی 
اس��ت تجاری که در دو طبق��ه زیرزمین و همکف و دارای دیواره��ای آجری باربر با مالت 
ماس��ه سیمان و س��قف تیرچه و بلوک کف زیرزمین موزاییک فرش و کف و بدنه همکف از 
سرامیک درب ورودی همکف از شیشه سکوریت و درب زیرزمین از پروفیل آهنی و شیشه 
شده و درب های هر دو طبقه دارای حفاظ آهنی لذا با توجه به موقعیت مغازه ابعاد و قواره 
و مس��احت آن و نوع ساخت و کلیه عوامل مؤثر در قضیه و با توجه به اینکه حقوق کسب و 
پیش��ه ملک در اختیار مالک می باشد ارزش کل ملک شامل عرصه و اعیان، حقوق تجاری و 
حق کس��ب و پیش��ه جمعًا به مبلغ 336/240/000 ریال اعالم و برآورد نموده. مغازه فوق در 
تصرف آقای رضا احمد می باش��د و فاقد آب و برق و گاز می باش��د و دارای متراژ 41 متر 
زمین و 80 متر س��اخت دارد. مزایده از مبلغ ارزیابی ش��ده شروع و برنده فرد یا افرادی می 
باش��ند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناس پیشنهاد نماید. 10 درصد مبلغ مزایده را نقداً 

به همراه داشته باشند. مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ 
1545 شماره ابالغیه: 9110100350300644. شماره پرونده: 9109980350300001. شماره 
بایگانی ش��عبه: 910001. خواهان تعاون��ی اعتباری ثامن االئمه)ع( دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده عبداالمیر ذیتن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980350300001 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 
10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ 
1571 نظر به اینکه آقای مصطفی قندهاری فرزند قاسم به اتهام ایراد ضرب و جرح غیرعمدی 
)تصادف( حسب ش��کایت آقای قربانعلی محمدی جونقانی فرزند رحیم از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 900464 د/ 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در ش��عبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف/ 2833 شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1572 نظر به اینکه آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج دائم حسب 
ش��کایت خانم مرضیه کروندی فرزند محمد از طرف این دادسرا درپرونده کالسه 901977 
د/ 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 2832 

شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1573 نظر به اینکه آقای س��ید جمال میرموالئی فرزند محم��د به اتهام ضرب و جرح عمدی 
حس��ب شکایت آقای سیدرضا میرموالئی فرزند قدیر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910223 د 27 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف/ 2831 شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
1574 ش��ماره دادنامه: 9109970354600192، ش��ماره پرون��ده: 9009980365500222، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901284، آقای اصغر صالحی به نش��انی نجف آباد یزدان شهر خ 
هش��تم غربی پ 185، متهم: آقای عبدالمحمد موحدی به نش��انی متواری، اتهام: ایراد صدمه 
بدنی غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: اتهام آقای 
عبدالمحم��د محمدی دائر بر بی احتیاطی در ام��ر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به 
ش��اکی اصغر صالحی از توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و 
گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی رغم ابالغ 
قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است 
محرز اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای مواد 717 و 480 و 481و 484 و 302 قانون 
مجازات اسالمی به پرداخت میزان بیست و هشت هزارم دیه بعالوه هفت و نیم درصد دیه در 
حق ش��اکی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. 

م الف/ 2834 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1586 ش��ماره دادنامه: 9009970354601802، ش��ماره پرون��ده: 8809980359500929، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 881211، آقای امیر دهقانی به نشانی اصفهان خ امام خمینی مارچین 
پش��ت نانوایی صادقی ک منتظ��ر المهدی پ 129، متهمین: 1- آق��ای رضا عزیزی 2- آقای 
حمید موجودی هر دو مجهول المکان، اتهام ها: 1. توهین، 2. ضرب و جرح عمدی، گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: اتهام آقای رضا عزیزی دائر بر ایراد جرح عمدی با قداره نس��بت به 
شاکی آقای امیر دهقانی از توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه ودالئل ابرازی و 
گواهی گواه و گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم 
علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز 
ارائه ننموده اس��ت محرز اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای تبصره ماده 614 و 480 
و 367 و 302 قانون مجازات اس��المی به تحمل یکسال حبس تعزیزی و پرداخت میزان شش 
و نیم درصد دیه کامل در حق ش��اکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. ضمنًا دادگاه وقوع بزه توهین 
از ناحی��ه متهم فوق و معاونت در ایراد جرح عم��دی را از ناحیه متهم حمید موجودی محرز 
ندانس��ته و در اجرای ماده 177 قانون ائین دادرس��ی کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر 
می نماید.رأی اخیر حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض می باشد. م الف/ 2932 

اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1587 شماره دادنامه: 9109970353400088، شماره پرونده: 9009980366101235، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901428، شاکی: خانم ثریا محمدی به نشانی زینبیه ک پروین ک نگارستان پ 
346، متهم: آقای میثم صفری پور به نشانی فاقد آدرس، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقای میثم صفری پ��ور فرزند کوچک علی دائر بر ترک انفاق 
موضوع شکایت خانم ثریا محمدی فرزند رضا دادگاه با توجه به کیفرخواست دادستان شکایت 
شاکی، گواهی گواهان، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی علی رغم دعوت قبلی و عدم ارسال 
الیحه و با توجه به س��ایر قرائن موجود، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده 
مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل 4 ماه حبس محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از آن 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م 

الف/ 2934 اقبالی بروجنی- دادرس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

